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•PROGRAMAÇÃO:

•Responsável Técnico – conduta

•Inconformidades relativas  ao sistema produtivo

•Inconformidades relativas  aos campos de sementes

•Inconformidades relativas  às atividades de UBS  e à 

documentação da semente

•Inconformidades relativas  às declarações e aos 

relatórios obrigatórios



• LEGALIDADE AMPLA
• O PARTICULAR pode fazer tudo o que a Lei 

não proíbe                      CF/1988, art. 5º, inciso II

• LEGALIDADE ESTRITA
• A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA somente 

pode fazer o que a Lei AUTORIZA          
CF/1988, art. 37, caput



• A regulamentação da Lei Agrícola ocorreu pelo Decreto nº. 5.741, de 30 de
março de 2006, que criou o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária – Suasa. O Suasa funciona de forma integrada para garantir a
sanidade agropecuária, desde o local da produção primária até a colocação
do produto final no mercado interno ou a sua destinação para a
exportação.

• A realização de controles oficiais não exime os participantes da
cadeia produtiva da responsabilidade legal e principal de garantir a
segurança, a qualidade e a identidade dos produtos de origem
vegetal, nem impede a realização de novos controles ou isenta da
responsabilidade civil ou penal decorrente do descumprimento de
suas obrigações.

• Os produtores rurais, industriais e fornecedores de insumos,
distribuidores, cooperativas e associações, industriais e
agroindustriais, atacadistas e varejistas, importadores e
exportadores, empresários e quaisquer outros operadores do
agronegócio, ao longo da cadeia de produção, são responsáveis
pela garantia de que a sanidade e a qualidade dos produtos de
origem animal e vegetal, e a dos insumos agropecuários não sejam
comprometidas.



•Responsável Técnico

conduta



RESOLUÇÃO CREA n° 1.002/02 e ANEXO  

Código de Ética Profissional

• DA HONRADEZ DA PROFISSÃO (Inciso III do Art. 
8º):

• A profissão é alto título de honra e sua prática 
exige conduta honesta, digna e cidadã.

• DA EFICÁCIA PROFISSIONAL (Inciso IV do Art. 
8º):

• A profissão realiza-se pelo cumprimento 
responsável e competente dos compromissos 
profissionais, munindo-se de técnicas 
adequadas, assegurando os resultados 
propostos e a qualidade satisfatória nos 
serviços e produtos e observando a segurança 
nos seus procedimentos.



• DOS DEVERES (Art. 9º):

• II – Ante a profissão:

• Identificar-se e dedicar-se com zelo a
profissão;

• Desempenhar sua profissão ou função nos
limites de suas atribuições e de sua
capacidade pessoal de realização;





esperado...



esperado...



esperado...



esperado...



esperado...



não esperado...



não esperado...



não esperado...



não esperado...



A produção de sementes dispõe de

tecnologia adequada para todas 

etapas da cadeia produtiva





Semente de qualidade 

• Requer atuação efetiva do 
Responsável Técnico no campo







149 sc/ ha 



Inconformidades 

relativas  ao sistema 

produtivo



Obrigações do produtor ( subitem 5.2 –IN 09/05)

I - responsabilizar-se pela produção e pelo controle da qualidade e 
identidade das sementes, em todas as etapas da produção

IV - manter as atividades de produção de sementes, inclusive 
aquelas realizadas sob o processo de certificação, sob a supervisão e 
o acompanhamento de responsável técnico, em todas as fases

XI - manter à disposição do órgão de fiscalização, pelo prazo de dois 
anos

a) projeto técnico de produção;
b) laudos de vistoria
f) contratos com os cooperantes, quando for o caso



Deficiências na supervisão integral da 
produção 

Cultura dessecada

Cultura substituída





Uso irregular da UBS



Inconformidades 

relativas  aos campos de 

sementes



Seleção inadequada de área de produção



coordenadas geodésicas incorretas

Deve ser informado o ponto 
aproximadamente central  do campo 

Datum SAD 69



Localização incorreta da propriedade

Localização incorreta do talhão na 
propriedade



campo fragmentado em sub-talhões

CAMPO: área contínua de uma mesma cultivar, dividida 
em módulos ou glebas para efeito de vistoria ou de 
fiscalização



Área do campo não delimitada claramente 

área declarada do campo   - 10 HECTARES    
área total do talhão             - 34  HECTARES



Dimensão do campo diferente da área inscrita

35 ha

23,1 hectares !



Procedimento obrigatório para verificar o 
atendimento aos padrões nacionais de cada 

espécie , comprovado com a lavra dos 
respectivos laudos

Ausência das vistorias obrigatórias do campo



Bom exemplo



Instrução Normativa 09/2005

3- CONCEITUAÇÕES

Inciso XXVII

LAUDO DE VISTORIA: documento, 
emitido pelo responsável técnico, caracterizador do 
acompanhamento e da supervisão da produção de 
sementes, em qualquer uma de suas etapas

Laudos de vistoria  (obrigatórios)



11. VISTORIAS

11.1 - A vistoria é o processo de acompanhamento da produção de 
sementes pelo responsável técnico em qualquer de suas etapas, 
incluindo o beneficiamento e o armazenamento, até a identificação 
do produto final

11.2 - O laudo de vistoria tem por objetivo:

II - registrar as não-conformidades constatadas 
III - condenar, parcial ou totalmente, os campos de produção de 

sementes fora dos padrões estabelecidos
IV - identificar, por meio de croquis a área condenada 
V - APROVAR os campos de produção de sementes, observados 

os padrões estabelecidos ......... Autoriza a colheita



11.3 - As vistorias obrigatórias nos campos de produção 
de sementes e o tamanho máximo dos módulos ou glebas 
serão estabelecidos em normas específicas

11.4 - Salvo o disposto em normas específicas, deverão 
ser efetuadas, obrigatoriamente, no mínimo, duas 
vistorias de campo, a saber:

I - a primeira no florescimento; e
II - a segunda na pré-colheita.

11.5 - A não realização de vistoria obrigatória implicará 
no CANCELAMENTO DO CAMPO de produção de 
sementes



Momentos das vistorias obrigatórias

Floração
Misturas varietais

Plantas atípicas
Plantas daninhas

Pré colheita
Misturas varietais

Plantas atípicas
Plantas daninhas

Cumprimento  medidas técnicas



Atendimento aos atributos do padrão de campo

Nocivas toleradas
Nocivas proibidas

Espécies cultivadas Misturas varietais





Assegurar padrão de qualidade do campo  de sementes 

O beneficiamento não produz lotes bons 
com matéria prima ruim



Inconformidades 

relativas  às atividades de 

UBS  e à documentação da 

semente



Realizar a colheita do campo sem a aprovação final pelo RT  - lavratura do 
laudo de vistoria de pré-colheita e a notificação do cooperante

Cancelamento do campo e 
descarte da produção



1- Ausência de contratos com cooperantes devidamente 
assinados.
2- Falta de projeto técnico da produção de sementes.
3- Documentos de controle de recepção , beneficiamento  e 
armazenamento sem os dados completos que permitam a 
rastreabilidade regressiva até o campo .
4- Ausência de registros confiáveis e rastreáveis de 
beneficiamento e formação de lotes definitivos
5- Ausência de fichas de pilha com as informações 
obrigatórias referentes ao material genético armazenado a 
granel , em silos, em bigbags ou em  sacaria , além de croqui 
de armazenamento.
6- Registros e controles personificados e não empresariais 

Documentação obrigatória  e  rastreabilidade



7- Ingresso de material proibido na  UBS  e uso não permitido 
durante o beneficiamento e armazenamento

8- Transporte de sementes do campo até a UBS desacompanhado 
de nota fiscal ou  com NF com informações obrigatórias incompletas.

9- Prestação de serviços à terceiros sem a devida inscrição no 
RENASEM – beneficiador e armazenador.

10- reembalagem : autorização do EP.  Registros mínimos. 
Rastreabilidade. Dados de identificação CS /TCS e embalagens

11- Nota fiscal: sem cultivar, lote, sem nº de RENASEM



XXXVII - Projeto técnico de produção: projeto destinado a planejar a 

execução das diversas etapas do processo de produção de sementes, 

para determinada espécie e em determinada safra;

I - espécie, cultivar, categoria e safra da semente;

II - identificação do produtor (nome, RENASEM e endereço completo);

III - caracterização do estabelecimento do produtor, incluindo área

total, área cultivada, área de produção de sementes com informações

das espécies e cultivares plantadas na safra anterior e, quando for o caso,

informações referentes aos campos de cooperantes;

IV - cronograma de execução das atividades relacionadas a todas as

etapas do processo de produção de sementes, inclusive as etapas na

UBS;

V - croquis de localização dos campos de produção, incluindo vias de

acesso, distância da sede da propriedade e planta simplificada do campo,

quando subdividido, que permita a clara delimitação dos módulos ou

glebas;

VI - estimativa de produção (em área própria e de cooperantes); e

VII - identificação e assinatura do responsável técnico titular.



1-Qualidade e intensidade da amostragem ....... fidelidade

2-Registro das coletas de amostras para fins de certificação 

em termo próprio, contendo todas as informações dos lotes 

enviados ao laboratório

3- Informações documentais incorretamente preenchidas 

nos Termos de Coleta de Amostras, Termos de 

conformidade e Certificados de Sementes, enquanto 

produtor e certificador da produção própria

4- Modificação dos formulários oficializados pelo MAPA

5- Revalidação continuada do prazo de validade do teste de 

germinação dos lotes não comercializados

Amostragem, análise, aprovação de lotes e reanálise para  
revalidação de germinação



Amostragem para  certificação 



Amostragem  fiscal 



DECRETO 5.153/2004 - Arts. 39 , 40, 41, 42, 43, 

1-INFORMAÇÕES IMPRESSAS DIRETAMENTE  NA SACARIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA 09- SUBITENS 21.1 , 21.2 E 21.3

2-INFORMAÇÕES  COLOCADAS MEDIANTE ETIQUETA OU 
RÓTULOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA 09- SUBITENS 21.4   A 21.21

Identificação de sementes

ATENÇÃO:          entidade certificadora 
certificador próprio  
reembalador



INSTRUÇÃO NORMATIVA  09/2005
Quando se tratar de embalagens de tamanho diferenciados ................ os dados do 
estabelecimento produtor poderão ser expressas na etiqueta

Quando se tratar de embalagens de tipo diferenciado, ............... as demais 
exigências previstas na norma poderão ser expressas com o uso de  etiqueta,  

(informações previstas nos subitens 21.4  a 21.20)

INSTRUÇÃO NORMATIVA  40/2014
I - quando destinada a comerciante, ter o uso de lacres em ambas as aberturas da 
embalagem contendo o número de inscrição do produtor ou do reembalador no 
RENASEM

INSTRUÇÃO NORMATIVA  33/2015
15.1. sementes prontas ao comércio devem estar embaladas em embalagem nova, 
com material de comprovada durabilidade e eficiência técnica que não ponha em 
risco a saúde humana e animal

Identificação de sementes comerc. em bigbags



Tratamento de Sementes Industrial - TSI 

vender semente tratada 
X

vender a semente e depois o tratamento 



Descaracterização de sementes 

Semente para 
Descarte

Lote xx



Inconformidades relativas  às 

declarações e aos relatórios 

obrigatórios



1- Mapa trimestral de produção e comercialização - no  

dia 10/janeiro  e  os demais a cada 3 meses  

2- Relatório  mensal de certificação própria de sementes

3- Mapa mensal de beneficiamento de sementes para 

terceiros

4- Mapa mensal de armazenamento de sementes para 

terceiros

5- Mapa mensal de reembalagem de sementes

6- Relatório mensal de certificação própria

“emissão e envio de relatórios na forma eletrônica”

email – sementes-pr@agricultura.gov.br

Relatórios obrigatórios e prazos :

mailto:sementes-pr@agricultura.gov.br


1- Preenchimento dos mapas trimestrais de produção e comercialização:
As movimentações lançadas são por trimestre ou por safra? 
R. As movimentações são por safra. Por exemplo, produzido, beneficiado aprovadas 
600 toneladas de uma cultivar, em uma categoria. No trimestre julho/agosto/setembro 
vendido 280 toneladas. No relatório: Aprovada 600, Comercializado 280, saldo 320. No 
trimestre seguinte, outubro/novembro/dezembro vendido 200 toneladas. No relatório 
seguinte comercializado 200, saldo 120. 
- Ficam dúvidas sobre utilização para semente genética, se seguem as mesmas regras. 
Não, pois de acordo com art. 58 § 1o A semente genética não se sujeitará ao 
disposto no art. 38 .
-Como lançar rebaixamento no relatório trimestral. 
-R. Em OUTRAS DESTINAÇÕES.
-O total de saídas lançado em "Plantio próprio" é exclusivo para utilização em campos 
de sementes, ou considera o que ele utilizou em sua produção agrícola?
-R. O total de saídas em “Plantio próprio” é toda semente utilizada no plantio do 
produtor, independentemente se para produção de sementes ou grãos.
-Quando um produtor de sementes vende uma semente para um cooperante, que 
utilizará como material de reprodução em campo registrado por este produtor de 
sementes, este volume deve ser lançado em Comercialização ou em Plantio Próprio?
-R. Comercialização.



1- Substituição de responsável técnico
2- Ampliação  ou redução de instalações - memorial
3- Utilização de novas instalações próprias ou 
instalações arrendadas de terceiros  - memorial
4- Contratação de terceiros  como beneficiador ou 
armazenador de sementes.
5- Contratação pontual de entidade certificadora , 
mesmo sendo certificador  próprio  ( Ex.: Ent.Cert.
Monsanto).
6- Alteração de endereço
7- Alterações no contrato social. Incorporações
8- Renovação de RENASEM ( 60 dias após vencim.)

Atualização obrigatória de documentos



Inconformidades 

relativas à 

certificação 

própria



1 . Manual de qualidade não foi implantado na empresa

2. Gerente de qualidade não foi investido ou substituído na eventual saída do titular

3. Não são realizadas as auditorias internas obrigatórias

4. Não são aplicados os formulários de registros, calibrações,  aferições,
controles e rastreabilidade previstos no manual

5. líderes despreparados para condução do programa de qualidade

6. Alta administração da empresa não internalizou o programa de qualidade e não oferece 
condições e o aval à sua implementação

7.  Recebimento e resolução de problemas cliente não implantados

Implementação do Manual de Qualidade e POP´s



2- Produção de sementes genéticas:

A fiscalização de campos de semente 
genética tem ocorrido normalmente. Mas 
não existem padrões definidos para 
produção destas sementes. O que deve ser 
seguido? O mesmo ocorre em campos de 
produção de linhagens para formação de 
híbridos.
R. RESPONSABILIDADE DO GENETICISTA 
GARANTIR A QUALIDADE DO MATERIAL



3- Pirataria 
Reclamação quanto à concorrência desleal com 
sementes salva, principalmente para Feijão;
-OUVIDORIA DO MAPA 
-www.agricultura.gov.br/ouvidoria

-Qual o volume de sementes salvas via anexo 33?
-Não há limite atualmente.
-Art. 115
I - ser utilizado apenas em sua propriedade ou em propriedade cuja 
posse detenha;
II - estar em quantidade compatível com a área a ser plantada na 
safra seguinte, observados os parâmetros da cultivar no RNC e a 
área destinada à semeadura ou plantio, para o cálculo da 
quantidade de sementes ou de mudas a ser reservada;

http://www.agricultura.gov.br/ouvidoria


4- Direito ao uso da Contraprova numa autuação.
Detectou-se problema de outras espécies na 
amostra. Não deveria ser utilizada a contraprova para 
confirmar a notificação/autuação?
R. Não.
Art. 86. A reanálise será autorizada para os atributos 

de "pureza", "germinação" e "outras cultivares".
§ 1o O Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento poderá autorizar a reanálise para 
outros atributos, conforme estabelecido em normas 
complementares.



5- Representatividade dos lotes:

- Hoje se utiliza muito os BAGs dentro da UBS, principalmente para armazenar 
após o beneficiamento. Mas no momento da venda, o cliente quer ainda em 
sacaria. A pergunta é se pode gerar BAS e Certificados de lotes à granel 
(armazenados em BAG), mas que poderão ser vendidos em embalagens 
distintas.

NÃO. 
Art. 2º XV - lote: quantidade definida de 
sementes ou de mudas, identificada por letra, 
número ou combinação dos dois, da qual cada 
porção é, dentro de tolerâncias permitidas, 
homogênea e uniforme para as informações 
contidas na identificação;



Obrigado !

carlos.shimizu@agricultura.gov.br
(43) 2104-3525

sementes-pr@agricultura.gov.br

mailto:carlos.shimizu@agricultura.gov.br
mailto:sementes-pr@agricultura.gov.br

