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DECRETO 5.153/2003
Disposições Preliminares

Art 2º (...)

XXIX - sementes revestidas: aquelas em que materiais diferenciados tenham sido
aplicados no seu revestimento de modo a se obter uma identificação positiva
individual de todas as sementes e do material inerte, apresentando-se pelotizadas,
incrustadas, em grânulos, em lâminas ou em forma de fitas, com ou sem
tratamento por agrotóxicos, e cuja identificação é impraticável se destruída a
estrutura apresentada para análise;

XLVII - sementes revestidas: aquelas em que materiais diferenciados tenham sido
aplicados no seu revestimento, de modo a se obter uma identificação positiva
individual de todas as sementes e do material inerte, apresentando-se pelotizadas,
peliculizadas, incrustadas, em grânulos, em lâminas ou em forma de fitas, com ou
sem tratamento por agrotóxicos e, cuja identificação, é impraticável se destruída a
estrutura apresentada para análise;



Art 2º (...)

XXX - sementes tratadas: sementes nas quais agrotóxicos, corantes ou outros aditivos
foram aplicados, não resultando em mudança significativa de tamanho, formato ou peso
da semente original;

XLVIII – sementes tratadas: sementes nas quais agrotóxicos, corantes ou outros aditivos
foram aplicados, não resultando em mudança significativa de tamanho, formato ou peso
da semente original;
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Disposições Preliminares



L – tratamento de sementes: processo físico, químico, biológico ou bioquímico
aplicado às sementes com a finalidade de controlar pragas com o objetivo de
assegurar a potencialização genética e aumento do rendimento do cultivo;

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;
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Art. 94. A semente revestida, inclusive a tratada, deverá trazer, em lugar visível de sua
embalagem, a identificação do revestimento e do corante, o nome comercial do
produto e a dosagem utilizada.

§ 1º Quando as sementes forem revestidas com agrotóxicos para tratamento de sementes ou
qualquer outra substância nociva à saúde humana e animal, deverá constar, em destaque na
embalagem, a expressão “impróprio para alimentação” e o símbolo de caveira e tíbias.

§ 2º Também deverá constar da embalagem das sementes referidas no § 1º recomendações
adequadas para prevenir acidentes e indicação da terapêutica de emergência.

§ 3º No caso de revestimento com agrotóxicos para tratamento de sementes, deverá constar,
ainda, o ingrediente ativo e a concentração dele.

§ 4º Quando as sementes tiverem sido tratadas unicamente com agrotóxicos registrados para
tratamento de grãos contra pragas de armazenamento, deverão ser informados na embalagem o
ingrediente ativo, a dosagem utilizada, a data do tratamento e o período de carência.
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DECRETO 5.153/2003
Do comércio interno de sementes



Art. 83. A semente revestida, inclusive a tratada, deverá trazer em lugar visível da
embalagem, no mínimo, a identificação do nome comercial do produto e a dose
utilizada, segundo recomendações do fabricante do produto utilizado no tratamento.

§ 1º. As sementes tratadas com agrotóxicos ou com qualquer outra substância nociva à saúde
humana, animal ou ao meio ambiente, deverão ter identificada em destaque na embalagem a
expressão "imprópria para consumo", o símbolo de caveira e tíbias, as recomendações
adequadas para prevenir acidentes e a indicação da terapêutica de emergência.

§ 2º. Na hipótese do§ 1º deste artigo, terá que constar, ainda, da identificação, o ingrediente
ativo e a dose utilizada.

§ 3º. Quando as sementes tiverem sido tratadas unicamente com produtos destinados ao
tratamento de grãos contra pragas de armazenamento, deverão ser informados na embalagem
o ingrediente ativo, a dose utilizada, a data do tratamento e o período de carência.
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Art. 95. Na semente revestida, é obrigatório o uso de corante de coloração
diferente da cor original da semente, para diferenciá-la das sementes não
revestidas.

§ 1º Exclui-se a obrigatoriedade, quando o produto utilizado no revestimento
conferir, por si só, coloração diferente à da semente, desde que não contrarie
normas específicas.

§ 2º Exclui-se a obrigatoriedade, quando forem utilizados, no tratamento das
sementes, unicamente produtos químicos ou biológicos registrados para
tratamento de grãos contra pragas de armazenamento.
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Art. 87. Na comercialização e no transporte de semente revestida, inclusive a
tratada, é obrigatório o uso de corante, de coloração diferenciada da cor original da
semente, exceto quando:

I - o produto utilizado no tratamento ou revestimento, por si só, conferir coloração
diferente à da semente e desde que não contrarie normas estabelecidas pelo MAPA; ou

II - forem utilizados no tratamento, unicamente produtos químicos ou biológicos
registrados para o combate de pragas de armazenamento de grãos.

Parágrafo único. O comércio e o transporte de semente tratada ou revestida, assim
como as operações que envolvem o tratamento de sementes, o tratamento industrial
de sementes, o tratamento e a destinação dos resíduos tóxicos, das sobras de sementes
e das embalagens utilizadas, serão estabelecidos em normas complementares.
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Art. 178. Ficam proibidos e constituem infração de natureza gravíssima:

VII - a produção, o armazenamento, a reembalagem, o comércio e o transporte
de sementes tratadas com produtos químicos ou agrotóxicos, sem constar as
informações pertinentes em local visível de sua embalagem; ou

VIII - a produção, o armazenamento, a reembalagem, o comércio e o transporte
de sementes sem adição de corantes ou pigmentos que as diferenciem de
sementes não tratadas.
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Art. 140. Ficam proibidos e constituem infração de natureza gravíssima:

VIII - a produção, o armazenamento, a reembalagem, o comércio e o transporte de
sementes tratadas com agrotóxicos ou outra substância nociva à saúde humana e
animal, sem constar as informações pertinentes em local visível de sua
embalagem;

IX - a produção, o armazenamento, a reembalagem, o comércio e o transporte de
sementes tratadas, sem adição de corantes ou pigmentos que as diferenciem de
sementes não tratadas;
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Art. 208. Condenação das sementes ou das mudas é a medida que determina a
proibição do uso do material apreendido como material de propagação vegetal.

§ 1º A semente ou a muda objeto de condenação poderá ser, a critério da autoridade
julgadora:

I - destruída ou inutilizada; ou

II - liberada para comercialização como grão, desde que a pedido do interessado e que não
tenha sido revestida com agrotóxicos para tratamento de sementes ou qualquer outra
substância nociva à saúde humana e animal.

(...)
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Art. 169. A condenação das sementes ou das mudas é a medida que determina a
proibição do uso do material apreendido como material de propagação.

§ 1º. A semente ou a muda objeto de condenação poderá, a critério da autoridade julgadora, ser:

I - destruída ou inutilizada;

II - quando sementes, liberada para comercialização com outro fim que não seja semeadura, desde
que, a pedido do interessado e que não tenha sido revestida com agrotóxicos para tratamento de
sementes ou qualquer outra substância nociva à saúde humana, animal ou ao meio ambiente;

III - quando mudas, cuja procedência venha a ser comprovada e que atenda aos padrões específicos
da espécie, poderá ser liberada para fins de doação e uso em projetos sociais e de assentamento
público, ou de preservação e recuperação ambiental.

(...)
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IN 09/2005
Normas para produção, comercialização e 

utilização de sementes 

3. CONCEITUAÇÕES

L - sementes revestidas: aquelas em que materiais diferenciados tenham
sido aplicados no seu revestimento de modo a se obter uma identificação
positiva individual de todas as sementes e do material inerte,
apresentando-se pelotizadas, incrustadas, em grânulos, em lâminas ou em
forma de fitas, com ou sem tratamento por agrotóxicos, e cuja
identificação é impraticável se destruída a estrutura apresentada para
análise;



14. BENEFICIAMENTO

14.1 - O beneficiamento de sementes é a operação efetuada mediante meios físicos, químicos
ou mecânicos com o objetivo de aprimorar a qualidade de um lote de sementes,
compreendendo, respeitadas as particularidades das espécies, as etapas de: recepção,
prélimpeza, secagem, armazenamento, limpeza, transporte, classificação, tratamento,
embalagem, amostragem, pesagem e identificação.

14.15 - O revestimento de sementes, quando utilizado, será realizado em uma das seguintes
modalidades:

I – pelotização (...);

II – granulação(...);

III – incrustação(...);

IV - disposição em fita(...);

V - disposição em lâmina(...);

VI - tratamento: quando se aplicam agrotóxicos, corantes, películas ou outros aditivos, sem
que haja aumento significativo do tamanho e peso ou alteração de formato.

IN 09/2005
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14.16 - Na semente revestida, é obrigatório o uso de corante de coloração
diferente da cor original da semente, para diferenciá-la das sementes não
revestidas.

14.17 - Exclui-se da obrigatoriedade prevista no subitem 14.16 quando:

I - o produto utilizado no revestimento conferir, por si só, coloração diferente à da
semente; e

II - forem utilizados no tratamento de sementes produtos químicos ou biológicos
registrados para tratamento de grãos, contra pragas de armazenamento.
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15. EMBALAGEM

15.1 - As sementes prontas para a comercialização devem estar acondicionadas
obrigatoriamente em embalagem nova, de papel multifoliado, polipropileno
trançado, algodão, juta ou em outra que vier a ser autorizada pelo MAPA.

15.2 - No caso de sementes tratadas com substâncias nocivas à saúde humana
ou animal, não será permitido o uso de embalagem de polipropileno trançado,
algodão, juta ou de outros materiais que venham a ser restringidos em norma
específica.

15.3 - Salvo o disposto em legislação específica ou quando da utilização de
embalagem de tamanho diferenciado, o peso líquido da embalagem será de, no
máximo, 50 (cinqüenta) quilogramas.
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15.4 - O produtor de sementes poderá utilizar embalagem de tamanho
diferenciado, confeccionada em polipropileno ou material de comprovada
durabilidade, resistência e eficiência técnica, cujo peso líquido apresentará
conteúdo mínimo de 250 (duzentos e cinqüenta) quilogramas e que neste caso
deverá:

I - ter seu comércio restrito entre o produtor da semente e o consumidor final ou o
reembalador; (Retirado IN 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;

II - oferecer as condições indispensáveis à fiscalização para a execução das operações
relacionadas à amostragem oficial; e

III - ser reaproveitada apenas se as sementes embaladas anteriormente não tiverem sido
tratadas com substâncias nocivas à saúde humana ou animal.

15.5 - Exclui-se da obrigatoriedade prevista no inciso III do subitem 15.4 a
embalagem que tenha anteriormente acondicionado semente tratada e se
destine ao ensaque de semente tratada com o mesmo ingrediente ativo.
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21. IDENTIFICAÇÃO DAS SEMENTES

21.20 - A semente revestida, inclusive a tratada, deverá trazer em lugar visível de sua
embalagem as seguintes informações:

I - identificação do tipo de revestimento;

II - identificação do corante, quando for o caso;

III - nome comercial do produto e a dosagem utilizada;

IV - nome e concentração do ingrediente ativo, no caso de tratamento com agrotóxicos;

V - a data do tratamento e o período de carência, quando forem utilizados agrotóxicos registrados para
tratamento de grãos contra pragas de armazenamento;

VI - “SEMENTE IMPRÓPRIA PARA ALIMENTAÇÃO” e

o símbolo de caveira e tíbias, que deverão ser colocados com destaque na embalagem, bem como
recomendações adequadas para prevenir acidentes e indicação da terapêutica de emergência, se a
substância utilizada para o revestimento das sementes for nociva à saúde humana ou animal; e

VII - o número de sementes por unidade de peso ou por embalagem, quando o revestimento aplicado
alterar o seu tamanho.
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26. DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 - As sementes tratadas com produtos nocivos à saúde humana ou animal
que, por qualquer razão, não tenham sido utilizadas para o plantio deverão ter
sua destinação informada pelo detentor da semente, ao órgão de fiscalização,
mediante comprovação documental.
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NOTA TÉCNICA Nº 087/2009
CSM/DFIA/SDA

Nota Técnica CSM.DFIA.SDA nº 087.2009 - Tratamento de Sementes de Soja (1).pdf
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