
Pró-Memória da Reunião do Comitê de Tratamento de 

Sementes da Abrasem 

 
Local: Sede da AgroBio em São Paulo/SP; 

Data : 27 de novembro 2014; 

Participantes:  Mariana (Abrasem), Sérgio (Dupont), Diego (Dow), Cássio (APPS), 

Cristiano (Aprosesc), André (Syngenta), Zeus (Monsanto) e Frederico (Nidera).  

 

Deliberações: 

 

 Legislação:  

 

1) Encaminhar solicitação à Abrasem (em cópia) e ao seu Comitê de 

Legislação para que, na melhor oportunidade – seja quando 

submetido à consulta pública, na eventualidade de ser reavaliado 

institucionalmente ou ainda por moção de iniciativa da Abrasem – no 

sentido de: 

 

1.a) Introduzir no decreto que regulamentará a Lei 10.711, como segue : 

 

Art 2º XLVIII – “sementes tratadas: sementes nas quais 

agrotóxicos, corantes, polímeros, micronutrientes, produtos biológicos ou 

outros aditivos foram aplicados, não resultando em mudança significativa de 

tamanho, formato ou peso da semente original”; 

Art 2o LI – “tratamento industrial de sementes: processo que 

utiliza técnicas, produtos, máquinas e equipamentos específicos para o 

tratamento de sementes pelo produtor, reembalador, beneficiador ou por 

empresa especializada, de forma a preservar a qualidade física e fisiológica 

das sementes, a saúde dos operadores e o meio ambiente” :  Obs : Neste 

item do decreto sugere-se que a figura do Tratador de Sementes seja 

equiparada ao Reembalador,  no que concerne às obrigações e 

responsabilidades relacionadas à qualidade e identidade das sementes após 

o respectivo processo.  

 

1.b) Introduzir na respectiva instrução normativa que normatizará o 

supracitado decreto, como segue: 

 

Item 14.15 - O revestimento de sementes, quando utilizado, será 

realizado em uma das seguintes modalidades:  

VI - tratamento: quando se aplicam agrotóxicos, corantes, polímeros, 

micronutrientes, produtos biológicos, películas ou outros aditivos, sem que 

haja aumento significativo do tamanho e peso ou alteração de formato 

 



2) Solicitar a gestão institucional da Abrasem junto à Coordenação de 

sementes e Mudas do Mapa no sentido de revogar a Nota Técnica 

87/2009; 

 

 

 Levantamento estatístico TSI: apresentado levantamento sobre atual 

estimativa de percentual de tsi em sementes de milho e soja no Brasil; 

 Guia Abrasem TSI : O Comitê trabalhou no conteúdo do Guia, trabalho 

este que será retomado na próxima reunião. Os membros deverão, por ora, 

encaminhar suas sugestões para a coordenação na máxima brevidade , 

viabilizando assim a consideração de todos os integrantes. 

 Próxima reunião do Comitê :  26 de fevereiro de 2015, em São Paulo. 

 

 

Cássio Camargo 
 
 


