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                                                 CADASTRO DE CAMPO ‘SEMENTE SALVA’ 

A Aprosoja orienta o produtor que pretende reservar parte da sua produção como 

“sementes para uso próprio” a ficar atento as datas e procedimentos de cadastro de campo no 

sistema do INDEA. 

 Conforme a IN 002/2017 INDEA-MT                 

Art 5. Toda pessoa física ou jurídica que utilize sementes ou mudas, com a finalidade de 

semeadura ou plantio, deverá adquiri-las de produtor ou comerciante inscrito no RENASEM, e 

registrado no INDEA/MT... A documentação de aquisição das sementes ou das mudas deverá 

permanecer na posse do usuário, à disposição da fiscalização por um período de 02 (dois) anos. 

O produtor que optar por reservar parte da sua produção como "sementes para uso 

próprio" pode realizá-lo desde que:  

-  Realizar o cadastro da área de reprodução de sementes ou mudas para uso próprio junto ao 

INDEA/MT. O cadastro deverá ser realizado por meio digital/eletrônico ou outro disponibilizado 

pelo INDEA/MT.  

- No ato do cadastro deverá informar em qual área da propriedade as sementes serão semeadas.  

- No ato do cadastro deverá informar a propriedade cuja posse detenha onde acontecerá o 

beneficiamento da semente, ressalvados os casos previstos em normas específicas.  

O prazo para o cadastro é de até 15 (quinze) dias após o plantio (15/01).  

 O produtor que reservar parte da sua produção como "sementes para uso próprio" deverá 

cadastrar a quantidade total produzida apta para o uso. Para a cultura da soja a quantidade de 

sementes produzidas deverá ser informada ao INDEA/MT até 30 de junho do ano corrente. 

 O produtor ainda deverá cumprir os seguintes requisitos: 

- Utilizar apenas em sua propriedade ou em propriedade cuja posse detenha;  

- Reservar quantidade compatível com a área a ser plantada na safra seguinte; 



 

 

 

 

 

O material reservado para uso próprio deverá ter a embalagem identificada com o nome 

da cultivar conforme Registro Nacional de Cultivares- RNC, safra produzida e o peso de cada 

embalagem. 

 

Equipe Defesa Agrícola  

 

 

 

  

 


