
RENASEMRENASEM

� Lei 10.711 de 5 de agosto de 2003

� Decreto 5.153 de 23 de julho de 2004

� Instrução Normativa nº 24 de 20 de dezembro de 
2005 – Mudas

� Instrução Normativa nº 9 de 02 de junho de 2005



De acordo com a lei 10.711/2004, capitulo III, artigo 8º: De acordo com a lei 10.711/2004, capitulo III, artigo 8º: 

Primeiro Passo:Primeiro Passo:

De acordo com o item 10, subitem  10.2:De acordo com o item 10, subitem  10.2:

��Para exercer as atividades previstas nestas normas, o responsávePara exercer as atividades previstas nestas normas, o responsável técnico  l técnico  

deverá credenciar deverá credenciar -- se no RENASEM.se no RENASEM.

Segundo Passo: Segundo Passo: 

De acordo com o item 5, subitem 5.1:De acordo com o item 5, subitem 5.1:

��O interessado em produzir mudas deverá inscreverO interessado em produzir mudas deverá inscrever--se no RENASEM se no RENASEM 

mediante a apresentação de alguns documentos.mediante a apresentação de alguns documentos.

De acordo com Item 4, subitem 4.9:De acordo com Item 4, subitem 4.9:

��A inscrição e o credenciamento terão validade de 3 anos e poderãA inscrição e o credenciamento terão validade de 3 anos e poderão ser o ser 

renovados mediante requerimento.renovados mediante requerimento.



Obrigações do produtorObrigações do produtor

�� Inciso VIIIInciso VIII -- encaminhar, semestralmente, ao órgão de encaminhar, semestralmente, ao órgão de 
fiscalização da respectiva Unidade da Federação, mapa fiscalização da respectiva Unidade da Federação, mapa 
atualizado de produção e comercialização das mudas até as atualizado de produção e comercialização das mudas até as 
seguintes datas: seguintes datas: 

�� a) para a produção e comercialização ocorrida no primeiro a) para a produção e comercialização ocorrida no primeiro 
semestre, até 10 de julho do ano em curso; e semestre, até 10 de julho do ano em curso; e 

�� b) para a produção e comercialização ocorrida no segundo b) para a produção e comercialização ocorrida no segundo 
semestre, até 10 de janeiro do ano seguinte. semestre, até 10 de janeiro do ano seguinte. 

�� Proposta: Encaminhar o mapa de produção e Proposta: Encaminhar o mapa de produção e 
comercialização das mudas anualmente no período de    comercialização das mudas anualmente no período de    
junho junho –– julho.julho.



Documentos a disposiçãoDocumentos a disposição

Inciso XIIInciso XII -- manter à disposição do órgão de fiscalização, pelo prazo de 5 (manter à disposição do órgão de fiscalização, pelo prazo de 5 (cinco) anos, ressalvado o cinco) anos, ressalvado o 
disposto em normas específicas: disposto em normas específicas: 

O projeto técnico de produção, elaborado pelo responsável técnicO projeto técnico de produção, elaborado pelo responsável técnico; Com respeito ao projeto técnico:o; Com respeito ao projeto técnico:

�� Subitem 5.3Subitem 5.3. O projeto técnico de produção deve conter, obrigatoriamente, a. O projeto técnico de produção deve conter, obrigatoriamente, as seguintes s seguintes 
informações:informações:

�� I I -- identificação do produtor (nome, no de inscrição no RENASEM e eidentificação do produtor (nome, no de inscrição no RENASEM e endereço completo); ndereço completo); 

�� II II -- localização e área do viveiro ou da unidade de propagação localização e área do viveiro ou da unidade de propagação in in vitrovitro; ; 

�� III III -- espécie, cultivar, categoria, portaespécie, cultivar, categoria, porta--enxerto, origem do material de propagação; enxerto, origem do material de propagação; 

�� IV IV -- quantidade de mudas, por espécie e cultivar a produzir; quantidade de mudas, por espécie e cultivar a produzir; 

�� V V -- croquis de localização da propriedade e croquis do viveiro ou ucroquis de localização da propriedade e croquis do viveiro ou unidade de propagação nidade de propagação in in 
vitrovitro ; ; 

�� VI VI -- cronograma de execução das atividades relacionadas a todas as ecronograma de execução das atividades relacionadas a todas as etapas do processo de tapas do processo de 
produção de mudas; e produção de mudas; e 

�� VII VII -- identificação e assinatura do responsável técnico, que deve seridentificação e assinatura do responsável técnico, que deve ser engenheiro agrônomo ou engenheiro agrônomo ou 
engenheiro florestal, conforme habilitação profissional. engenheiro florestal, conforme habilitação profissional. 

�� Proposta: origem do material RENAM/RNCProposta: origem do material RENAM/RNC



Documentos a disposiçãoDocumentos a disposição

b) os laudos de vistoria do viveiro ou da unidade de propagação b) os laudos de vistoria do viveiro ou da unidade de propagação in in vitrovitro, , 
emitidos pelo responsável técnico de mudas;emitidos pelo responsável técnico de mudas;

Com respeito a vistoria:Com respeito a vistoria:

�� Subitem 11.3. Subitem 11.3. -- Salvo o disposto em normas específicas, deverão ser Salvo o disposto em normas específicas, deverão ser 
efetuadas, obrigatoriamente, as seguintes vistorias no viveiro: efetuadas, obrigatoriamente, as seguintes vistorias no viveiro: 

�� I I -- na semeadura; na semeadura; 

�� II II -- no plantio; no plantio; 

�� III III -- na enxertia ou repicagem; e. na enxertia ou repicagem; e. 

�� IV IV -- na fase de préna fase de pré--comercialização. comercialização. 

Proposta:Proposta: Os laudos de vistoria devem ser elaborados semestralmente por Os laudos de vistoria devem ser elaborados semestralmente por 
amostragem no viveiro com o intuito de controlar a qualidade da amostragem no viveiro com o intuito de controlar a qualidade da produção produção 
nas seguintes fases:nas seguintes fases:

�� I I –– semeadura;semeadura;

�� II II –– enraizamentoenraizamento ee

�� III III –– na fase de na fase de prépré –– comercialização.comercialização.



Comprovação da Origem GenéticaComprovação da Origem Genética

�� Subitem 7.6.Subitem 7.6.-- O produtor deverá comprovar a origem do O produtor deverá comprovar a origem do 
material de propagação em quantidade compatível com o material de propagação em quantidade compatível com o 
número de mudas a serem produzidas, apresentando os número de mudas a serem produzidas, apresentando os 
seguintes documentos: seguintes documentos: 

�� I I -- para material de propagação oriundo de planta básica, para material de propagação oriundo de planta básica, 
planta matriz, jardim clonal, planta matriz, jardim clonal, borbulheiraborbulheira ou muda certificada: ou muda certificada: 

�� a) nota fiscal em nome do produtor ou do a) nota fiscal em nome do produtor ou do cooperantecooperante, quando , quando 
adquirido de terceiros; e adquirido de terceiros; e 

�� b) Atestado de Origem Genética, para material proveniente b) Atestado de Origem Genética, para material proveniente 
de Planta Básica; ou Certificado de Mudas, para material de Planta Básica; ou Certificado de Mudas, para material 
proveniente de Planta Matriz, Jardim Clonal, proveniente de Planta Matriz, Jardim Clonal, BorbulheiraBorbulheira ou ou 
Muda Certificada; ou Muda Certificada; ou 

�� c) documentos que permitiram a c) documentos que permitiram a internalizaçãointernalização do material de do material de 
propagação, quando importado. propagação, quando importado. 



Comprovação da Origem GenéticaComprovação da Origem Genética

�� II II -- para material de propagação oriundo de jardim clonal ou para material de propagação oriundo de jardim clonal ou 
borbulheiraborbulheira não submetidos ao processo de certificação, ou não submetidos ao processo de certificação, ou 
de plantas ou campo de plantas fornecedoras de material de de plantas ou campo de plantas fornecedoras de material de 
propagação sem origem genética comprovada: propagação sem origem genética comprovada: 

�� a) nota fiscal em nome do produtor ou do a) nota fiscal em nome do produtor ou do cooperantecooperante, quando , quando 
adquirido de terceiros; e adquirido de terceiros; e 

�� b) Termo de Conformidade; ou b) Termo de Conformidade; ou 

�� c) documentos que permitiram a c) documentos que permitiram a internalizaçãointernalização do material de do material de 
propagação, quando importado.propagação, quando importado.



Comprovação de Origem GenéticaComprovação de Origem Genética

�� III III -- para muda produzida a partir de sementes: para muda produzida a partir de sementes: 

�� a) nota fiscal em nome do produtor ou do a) nota fiscal em nome do produtor ou do cooperantecooperante, quando , quando 
adquirida de terceiros; e adquirida de terceiros; e 

�� b) Atestado de Origem Genética para as sementes da categoria b) Atestado de Origem Genética para as sementes da categoria 
Genética; ou Certificado de Semente para as sementes das Genética; ou Certificado de Semente para as sementes das 
categorias Básica, Certificada de Primeira Geração categorias Básica, Certificada de Primeira Geração -- C1 e C1 e 
Certificada de Segunda Geração Certificada de Segunda Geração -- C2; ou Termo de Conformidade C2; ou Termo de Conformidade 
para as sementes das categorias S1 e S2; ou para as sementes das categorias S1 e S2; ou 

�� c) documentos que permitiram a c) documentos que permitiram a internalizaçãointernalização das sementes, das sementes, 
quando importadas quando importadas 

�� Proposta: RENAM / RNC ou NFProposta: RENAM / RNC ou NF



Documentos a disposiçãoDocumentos a disposição

�� d) o boletim de análise das mudas produzidas, emitido pelo d) o boletim de análise das mudas produzidas, emitido pelo 

laboratório credenciado, quando for o caso; laboratório credenciado, quando for o caso; 

�� e) a Nota Fiscal e a Permissão de Trânsito de Vegetais, e) a Nota Fiscal e a Permissão de Trânsito de Vegetais, 

quando for o caso; quando for o caso; 

�� f) o contrato de prestação de serviços, quando estes forem f) o contrato de prestação de serviços, quando estes forem 

executados por terceiros; executados por terceiros; 

�� g) a inscrição do viveiro ou da unidade de propagação g) a inscrição do viveiro ou da unidade de propagação in in vitrovitro



Inscrição do viveiroInscrição do viveiro

�� Item 7 Subitem 7.3:Item 7 Subitem 7.3: Ressalvados em casos previstos em normas Ressalvados em casos previstos em normas 
específicas, ficam estabelecidos os seguintes prazos para a específicas, ficam estabelecidos os seguintes prazos para a 
inscrição do viveiro ou da unidade de propagação inscrição do viveiro ou da unidade de propagação in in vitrovitro::

�� I I --15 dias após a instalação do viveiro ou da unidade de propagação15 dias após a instalação do viveiro ou da unidade de propagação
in in vitrovitro, no caso de primeira inscrição na atividade;, no caso de primeira inscrição na atividade;

�� II II –– anualmente, ate 15 dias após a emergência das plântulas, para anualmente, ate 15 dias após a emergência das plântulas, para 
as mudas provenientes de sementes; eas mudas provenientes de sementes; e

�� III III –– anualmente, ate 31 de março, para os demais casos.anualmente, ate 31 de março, para os demais casos.

�� Proposta: Inscrição única renovada a cada 3 anos ou com Proposta: Inscrição única renovada a cada 3 anos ou com 
mudanças estruturais ou de material genéticomudanças estruturais ou de material genético



Inscrição do viveiroInscrição do viveiro

�� Item 7 Subitem 7.5: Item 7 Subitem 7.5: Para inscrever o viveiro ou a unidade de Para inscrever o viveiro ou a unidade de 
propagação propagação in in vitrovitro, , o produtor de mudas deverá apresentar o produtor de mudas deverá apresentar 
ao órgão de fiscalização os seguintes documentos: ao órgão de fiscalização os seguintes documentos: 

�� I I -- requerimento de inscrição do viveiro ou da unidade de requerimento de inscrição do viveiro ou da unidade de 
propagação propagação in in vitrovitro;;

�� II II -- caracterização do viveiro conforme modelo constante do caracterização do viveiro conforme modelo constante do 
Anexo XVII das presentes Normas, em duas vias; Anexo XVII das presentes Normas, em duas vias; 

�� III III -- comprovante de recolhimento da taxa correspondente;comprovante de recolhimento da taxa correspondente;

�� IV IV -- autorização do detentor dos direitos de propriedade autorização do detentor dos direitos de propriedade 
intelectual da cultivar, no caso de cultivar protegida no Brasilintelectual da cultivar, no caso de cultivar protegida no Brasil;  ;  



Inscrição do viveiroInscrição do viveiro

�� V V -- comprovação de origem do material de propagação; comprovação de origem do material de propagação; 

�� VI VI -- contrato com o certificador, quando for o caso; contrato com o certificador, quando for o caso; 

�� VII VII -- roteiro detalhado de acesso à propriedade onde estão roteiro detalhado de acesso à propriedade onde estão 
localizados os viveiros; localizados os viveiros; 

�� VIII VIII -- croquis croquis do viveiro ou unidade de propagação do viveiro ou unidade de propagação in in vitrovitro; ; 

�� IX IX -- Anotação de Responsabilidade Técnica Anotação de Responsabilidade Técnica -- ART, relativa ao ART, relativa ao 
projeto técnico; e projeto técnico; e 

�� X X -- endereço, com roteiro de acesso, do local onde os endereço, com roteiro de acesso, do local onde os 
documentos exigidos destas Normas ficarão disponíveis ao documentos exigidos destas Normas ficarão disponíveis ao 
órgão de fiscalização, quando estes forem mantidos fora da órgão de fiscalização, quando estes forem mantidos fora da 
propriedade sede do processo de produção.propriedade sede do processo de produção.

�� Proposta: origem genética RENAM/RNCProposta: origem genética RENAM/RNC



Documentos a disposiçãoDocumentos a disposição

�� h) o contrato com certificador, quando for o caso; h) o contrato com certificador, quando for o caso; 

�� i) o livro de anotações ou outra forma de registro, atualizado, i) o livro de anotações ou outra forma de registro, atualizado, 

com as recomendações emitidas pelo responsável técnico; e com as recomendações emitidas pelo responsável técnico; e 

�� j) outros documentos previstos em normas específicas j) outros documentos previstos em normas específicas 



Planta Básica, Planta Matriz, Jardim Clonal e Planta Básica, Planta Matriz, Jardim Clonal e 

BorbulheiraBorbulheira

�� De acordo com o item 6:De acordo com o item 6:

�� Subitem 6.1.1: Subitem 6.1.1: A inscrição de Planta Básica, Planta Matriz, A inscrição de Planta Básica, Planta Matriz, 
Jardim Clonal e Jardim Clonal e BorbulheiraBorbulheira deverá ser solicitada ao órgão de deverá ser solicitada ao órgão de 
fiscalização da respectiva Unidade da Federação e renovada:fiscalização da respectiva Unidade da Federação e renovada:

�� I I -- a cada três anos, para a Planta Básica e Planta Matriz; e a cada três anos, para a Planta Básica e Planta Matriz; e 

�� II II -- anualmente, para o Jardim Clonal e anualmente, para o Jardim Clonal e BorbulheiraBorbulheira. . 

�� Proposta: o jardim clonal é parte do viveiro e não precisa de Proposta: o jardim clonal é parte do viveiro e não precisa de 
inscrição própria, exceto quando a unidade produza somente inscrição própria, exceto quando a unidade produza somente 
materiais para propagaçãomateriais para propagação


