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CONTEÚDO

Base Legal

Considerações Finais

Site do MAPA

Desafios

Avanços com a revisão da IN nº 56, de 2011



BASE LEGAL
Lei nº 10.711, 5 de agosto de 2003
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá outras
providências.

Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004
Aprova o Regulamento da Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, que dispõe
sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas - SNSM, e dá outras
providências.

Instrução Normativa nº 17, de 26 de abril de 2017
Regulamenta a Produção, a Comercialização e a Utilização de Sementes e
Mudas de Espécies Florestais ou de Interesse Ambiental ou Medicinal, Nativas
e Exóticas, visando garantir sua procedência, identidade e qualidade.

Instrução Normativa nº 19, de 16 de maio de 2017
Altera o parágrafo único do art. 1º e o art. 56 da Instrução Normativa nº 17, 
de 2017.

REVOGOU a Instrução Normativa nº 56, de 8 de dezembro de 2011



BASE LEGAL
Instrução Normativa nº 43, de 15 de dezembro de 2015 e Anexo
Inscrição de espécies no Registro Nacional de Cultivares – RNC.

SEM ÔNUS
PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTO

Instrução Normativa nº 34, de 09 de setembro de 2014
Altera a tabela que fixa os valores dos serviços públicos de que trata a Lei nº
10.711, de 5 de agosto de 2003, aprovada pelo art. 1º da Instrução Normativa
nº 36, de 28 de dezembro de 2004.



BASE LEGAL
Instrução Normativa nº 44, de 23 de dezembro de 2010

Oficializa os métodos para testes de germinação de sementes de Acacia
polyphylla, Albizia hassleri, Anadenanthera colubrina, Anadenanthera
macrocarpa, Apuleia leiocarpa, Astronium fraxinifolium, Cariniana
estrellensis, Cariniana legalis, Cassia leptophylla, Cedrela fissilis, Cedrela
odorata, Ceiba speciosa, Copaifera langsdorffii, Cordia americana, Cybistax
antisyphilitica, Cytharexylum myrianthum, Dalbergia miscolobium,
Dalbergia nigra, Enterolobium contortisiliquum, Enterolobium maximum,
Erythrina speciosa, Gallesia integrifolia, Guazuma ulmifolia, Hymenaea
courbaril, Hymenaea stigonocarpa, Jacaranda cuspidifolia, Jacaranda
micrantha, Lafoensia pacari, Mimosa caesalpiniaefolia, Mimosa scabrella,
Ormosia arborea, Parapiptadenia rigida, Parkia pendula, Peltogyne
confertiflora, Peltophorum dubium, Platymenia reticulata, Pseudobombax
tomentosum, Pterogyne nitens, Qualea grandiflora, Schinus
terebinthifolius, Schizolobium parahyba var. amazonicum, Senna
macranthera, Senna multijuga, Stryphnodendron barbadetiman,
Stryphnodendron polyphyllum, Tabebuia aurea, Tabebuia chrysotricha,
Tabebuia impetiginosa, Tabebuia roseo-alba e Zeyheria tuberculosa,
conforme quadro anexo.



BASE LEGAL
Instrução Normativa nº 35, de 14 de julho de 2011 
(revisão da metodologia anterior)

Acrescenta ao caput do art. 1º da Instrução Normativa nº 44, de 23 de
dezembro de 2010, as sementes de Acacia polyphylla, Cariniana
estrellensis, Cedrela fissilis, Cedrela odorata, Cytharexylum myrianthum,
Jacaranda cuspidifolia, Jacaranda micrantha, Ormosia arborea,
Parapiptadenia rigida, Parkia pendula, Platymenia reticulata, Schizolobium
parahyba var. amazonicum, Senna macranthera, Tabebuia chrysotricha e
Tabebuia roseo-alba.



BASE LEGAL
Documento

Das 319 (trezentas e
dezenove) espécies cujas
metodologias de análise foram
descritas, a maioria carece de
validação do método, por isso
ainda não foram oficializadas,
devendo ser utilizadas apenas
como referência.



COMPETÊNCIAS: PAPEL DO MAPA
Da Lei nº 10.711, 5 de agosto de 2003: 

Art. 1º. O Sistema Nacional de Sementes e Mudas, instituído nos termos
desta Lei e de seu regulamento, objetiva garantir a identidade e a qualidade
do material de multiplicação e de reprodução vegetal produzido,
comercializado e utilizado em todo o território nacional.
...
Art. 4º. Compete ao MAPA promover, coordenar, normatizar, supervisionar,
auditar e fiscalizar as ações decorrentes desta Lei e de seu regulamento.
...
Art. 47. Fica o Mapa autorizado a estabelecer mecanismos específicos e, no
que couber, exceções ao disposto nesta Lei, para regulamentação da
produção e do comércio de sementes de espécies florestais, nativas ou
exóticas, ou de interesse medicinal ou ambiental, bem como para as demais
espécies referidas no parágrafo único do art. 24.



AVANÇOS
Instrução Normativa nº 17, de 2017

Regulamentar a Produção, a Comercialização e a
Utilização de Sementes e Mudas de Espécies
Florestais ou de Interesse Ambiental ou
Medicinal, Nativas e Exóticas, visando garantir
sua procedência, identidade e qualidade.

OBJETO

Capítulo XII, do Regulamento da Lei nº 10.711, de 2003

Adequação



AVANÇOS
Instrução Normativa nº 17, de 2017
Instrução Normativa nº 19, de 2017OBJETO

Dispensa-se das exigências desta Instrução
Normativa aqueles que produzem
exclusivamente em sua propriedade ou de que
detenha a posse, e que comercializam

diretamente ao usuário, até 10.000 mudas
por ano de espécies nativas, florestais ou de

interesse ambiental ou medicinal.



AVANÇOS
Instrução Normativa nº 17, de 2017

Inscrição da Produção

Sementes Anexo IV - Declaração da
fonte de sementes

Art. 6º

Material de 
Propagação Vegetativa

Anexo VII - Declaração da
fonte de material de
propagação vegetativa

Art. 21

Anexo VIII - Declaração da
produção estimada de
mudas

Art. 24Mudas



AVANÇOS
Instrução Normativa nº 17, de 2017

Possibilidade de regularização da inscrição da produção,
com penalidade de multa:
- Apresentação da documentação exigida;
- Responsável técnico apresentará um laudo de vistoria.

Princípio da racionalidade
Dar oportunidade ao produtor de sementes ou de
mudas de regularizar sua produção, quando possível, e
aproveitar comercialmente o material produzido.

CONDIÇÃO: ser produtor inscrito no RENASEM

Art. 6º, § 4º, art. 21, § 3º, art. 24, § 4º



AVANÇOS
Instrução Normativa nº 17, de 2017

Coletor

A prestação de serviços do coletor com o
respectivo produtor deverá ser comprovada por
meio de contrato ou de documento similar, ou por
meio da identificação do coletor no Laudo de
Vistoria.

Art. 9º



AVANÇOS
Instrução Normativa nº 17, de 2017

Documentação de transporte do material 

As sementes ou os frutos, contendo as sementes,
deverão estar acompanhados:

❖da nota fiscal, ou
❖do Laudo de Vistoria ou
❖do contrato de prestação de serviço do coletor

quando estiverem sendo transportados para
beneficiamento ou armazenamento fora da
propriedade onde se realizou a coleta dos frutos
ou das sementes.

Art. 12



AVANÇOS
Instrução Normativa nº 17, de 2017

Reembalador de mudas

Toda pessoa física ou jurídica que, assistida por
responsável técnico e inscrita no RENASEM, adquire
muda, reembala e a revende.

Somente poderá ser efetuada com a autorização do
produtor das respectivas mudas.

Art. 28



AVANÇOS
Instrução Normativa nº 17, de 2017

Laboratórios 

Excepcionalidade transitória!

Os laboratórios de análise não credenciados, que trabalham
exclusivamente com as espécies florestais ou de interesse
ambiental ou medicinal, poderão realizar as análises e terão 3
(três) anos da publicação desta norma para regularização de seu
credenciamento, sem prejuízo das ações de auditoria e de
fiscalização do MAPA.

Emissão de laudo de análise para embasar os respectivos Termos
de Conformidade.

Art. 30, §§ 1º e  2º



AVANÇOS
Instrução Normativa nº 17, de 2017

Identificação

Sementes Coletadas

Art. 35, inc. I a V

I - nome da espécie e da cultivar, quando for o caso;
II - nome do município, onde as sementes foram
coletadas, conforme a declaração de fonte de sementes;
III – categoria;
IV - data da coleta; e
V - nome do produtor.



AVANÇOS
Instrução Normativa nº 17, de 2017

Identificação

Art. 36, inc. I a XII 

Sementes Comercializadas

I - nome científico da espécie e do
nome comum, obedecida a
denominação constante no Registro
Nacional de Cultivares - RNC;
II - nome da cultivar, quando for o
caso, obedecida a denominação
constante no RNC;
III - nome e número da inscrição do
produtor no RENASEM;
IV - categoria da semente;
V - identificação do lote;
VI - período da coleta (mês/ano);
VII - peso líquido ou número de
sementes contido na embalagem;

VIII - percentagem de germinação ou
viabilidade do lote de sementes;
IX - validade do teste de germinação
ou viabilidade do lote de sementes;
X - nome dos municípios, onde as
sementes do lote foram coletadas,
conforme a declaração de fonte de
sementes;
XI - número do Termo de
Conformidade de Semente Florestal;
e
XII - a expressão “A cópia do Termo
de Conformidade de Semente
Florestal poderá ser solicitada ao
produtor”.



Espécies:

✓ Que possuem método de análise estabelecido e oficializado
(IN nº 44, de 2010 c/c IN nº 35, de 2011); e

✓ Laboratórios oficiais de análise ou laboratórios de análise
credenciados pelo MAPA para realização das análises

INFORMAÇÃO:
✓Dados de percentagem de geminação e validade do teste de
germinação, ou
✓Viabilidade do lote de sementes

OBRIGATÓRIA 
rótulo, etiqueta ou carimbo das sementes comercializadas

Identificação

AVANÇOS



Identificação

AVANÇOS

Espécies:

✓ Que não possuem método de análise estabelecido e oficializado

INFORMAÇÃO:
✓Percentagem de geminação ou viabilidade da semente:

“Não há metodologia oficializada pelo MAPA disponível 
para a espécie”. 

rótulo, etiqueta ou carimbo das sementes comercializadas

Observação: No Termo de Conformidade também deverá constar esta
informação.



AVANÇOS
Instrução Normativa nº 17, de 2017

Identificação

Art. 42, inc. I a VII 

Material de Propagação Vegetal Comercializado

I - tipo de material de propagação vegetativa, seguido do nome
científico da espécie e nome comum, obedecida a denominação
constante no RNC;
II - nome da cultivar, quando for o caso, obedecida a denominação
constante no RNC;
III - nome e número da inscrição do produtor no RENASEM;
IV - categoria;
V - identificação do lote;
VI - número do Termo de Conformidade de Material de Propagação
Vegetativa; e
VII - a expressão “A cópia do Termo de Conformidade de Material de
Propagação Vegetativa poderá ser solicitada ao produtor”.



AVANÇOS
Instrução Normativa nº 17, de 2017

Identificação

Art. 42, inc. I a VII 

Mudas Comercializadas

I - nome científico da espécie e do nome comum, obedecida a
denominação constante no RNC;
II - nome da cultivar, quando for o caso, obedecida a denominação
constante no RNC;
III - nome e número da inscrição do produtor no RENASEM;
IV - categoria da muda;
V - identificação do lote;
VI - quando a muda for proveniente de sementes, informar o nome dos
municípios, onde as sementes foram coletadas, conforme a declaração
de fonte de sementes ou as informações no Termo de Conformidade
das sementes adquiridas de terceiros;
VII - número do Termo de Conformidade de Muda Florestal; e
VIII - a expressão “A cópia do Termo de Conformidade de Muda
Florestal poderá ser solicitada ao produtor”.



AVANÇOS
Instrução Normativa nº 17, de 2017

Comercialização de mistura
No caso de comercialização de mistura de lotes de sementes de
espécies ou de cultivares, a identificação da mistura deverá ser feita
para cada lote de sementes por espécie ou cultivar, obedecendo à
ordem de preponderância de cada lote.

O produtor deverá discriminar a proporção de cada espécie ou cultivar
na mistura.

O produtor deverá providenciar os meios de identificar as sementes de
cada espécie ou de cada cultivar na mistura, quando as sementes
forem de difícil distinção entre si.

Mistura dispensada de inscrição no RNC.

Art. 37, §§ 1º a 3º



AVANÇOS
Instrução Normativa nº 17, de 2017

Identificação

Art. 44, § único

Mudas - Produção

As mudas, durante o processo de produção, deverão
estar identificadas, individualmente ou em lotes de
produção do viveiro.

O produtor de mudas poderá identificar as mudas ou
os lotes de produção de mudas do viveiro por meio
de placas, códigos ou de qualquer outra forma,
desde que se garanta a rastreabilidade das mudas
em produção, inclusive sua procedência e
identidade.



AVANÇOS
Instrução Normativa nº 17, de 2017

Responsabilidade Técnica

Art. 50, inc. I e II

Com base no art. 47, da Lei nº 10.711, de 2003, no caso de produção de
sementes, de material de propagação vegetativa e de mudas das espécies
florestais ou de interesse ambiental ou medicinal, o responsável técnico
deverá ser profissional qualificado e devidamente registrado no
respectivo conselho profissional, que o habilite para:

I - orientar a seleção fenotípica ou genética de matrizes nas fontes de
sementes, quando couber; e
II - recomendar técnicas silviculturais, procedimentos de preparo de solo e
de plantio, de correção de solo e adubação, de irrigação e drenagem, de
controle fitossanitário de pragas, de beneficiamento, de armazenamento,
de tecnologia de sementes, de manejo das mudas no viveiro e da
produção do material de propagação vegetativa e de manejo a serem
adotados na fonte de sementes.



AVANÇOS
Instrução Normativa nº 17, de 2017

Comercialização e Transporte

Art. 55, §§ 1º e 2º

❖À disposição do comprador ou da fiscalização junto ao produtor;

❖Cópia quando solicitada pelo comprador deverá ser entregue juntamente
com a nota fiscal ou disponibilizada por meio eletrônico ou impresso no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.

Sementes
Material de Propagação 

Vegetativa
Mudas

NOTA FISCAL

Termo de 
Conformidade de 
Semente Florestal

Termo de Conformidade de 
Material de Propagação 

Vegetativa

Termo de 
Conformidade de 

Muda Florestal



AVANÇOS
Instrução Normativa nº 17, de 2017

Nota Fiscal de Venda

Art. 57, inc. I a V, §§ 1º e 2º

Deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - número da inscrição no RENASEM do produtor ou do reembalador do material
de propagação comercializado;
II - nome, inscrição no CPF ou no CNPJ e endereço do comprador;
III - especificação da quantidade de cada lote de semente, de muda ou de material
de propagação vegetativa, por espécie e cultivar, quando for o caso;
IV - identificação dos respectivos lotes; e
V - número do Termo de Conformidade dos lotes comercializados.
§1º As informações dos incisos III e IV poderão ser substituídas pela quantidade
total de material de propagação comercializado, sendo, neste caso, obrigatório
anexar à nota fiscal o Termo de Conformidade ou uma lista com a identificação da
nota fiscal.
§2º No caso do §1º deste artigo, o Termo de Conformidade e a lista deverão
conter a especificação das espécies ou das cultivares, dos lotes e da quantidade
exata de cada lote de material de propagação comercializado.



SITE DO MAPA



SITE DO MAPA
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios



SITE DO MAPA
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas



SITE DO MAPA
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-
agricolas/sementes-e-mudas/sementes-mudas/



SITE DO MAPA
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/RENASEM.html



SITE DA EMBRAPA
https://www.embrapa.br/codigo-florestal/mudas-e-sementes



SITE DA EMBRAPA
https://www.embrapa.br/codigo-florestal/mudas-e-sementes



DESAFIOS
Amplo escopo de atribuições;

Restrições orçamentárias e contingenciamento;

Redução no quadro de pessoal;

Dificuldade no desenvolvimento de ferramentas que otimizem o 
trabalho de fiscalização;

Mudanças nos modelos de produção e de negócios;

Novas tecnologias; e

Dificuldade e demora na atualização das legislações de forma a 
acompanhar os avanços científicos e tecnológicos e os novos 
mercados.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

As limitações alegadas pelo setor de sementes e
mudas, quer sejam quando da regularização da
atividade ou do respeito às normas estabelecidas
quando já integrantes do Sistema, não devem se
constituir em obstáculo para o crescimento.

As legislações existem para regulamentar as atividades,
fiscalizar as várias etapas do processo e criar critérios e
padrões para o correto enquadramento dos serviços e
produtos oferecidos ao usuário. Uma agricultura forte
e competitiva gera renda, emprego e contribui para a
sustentabilidade e o crescimento do Brasil.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Importância das Comissões de Sementes e Mudas;

Necessidade de diálogo constante com os partícipes da cadeia 
produtiva;

Envolvimento de todos na cadeia para melhoria do SNSM;

Disponibilização de acesso aos integrantes e usuários do SNSM 
de dados sobre: quem produz, o quê produz, quanto produz;

Auditoria e fiscalização rotineira como forma de garantir aos
usuários do SNSM o acesso a sementes e mudas com
identidade e qualidade, sem prejuízos à agricultura nacional.



Andréia de Oliveira Gerk
Auditora Fiscal Federal Agropecuária

Chefe da Divisão de Sementes

andreia.gerk@agricultura.gov.br

VOIP (61) 3218-2630


