
PORTARIA Nº 560, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002. 

DISPÕE  SOBRE  NORMAS  E  PADRÕES  DE  SEMENTES
FISCALIZADAS  DA  ESPÉCIE  FORRAGEIRAS  NO  ESTADO  DE
MINAS GERAIS.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19, incisos I e XI
do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

considerando  o  que  estabelecem  os  artigos  3º  e  seu  Parágrafo
único; 19, inciso I e 28, inciso I do Decreto Federal nº 81.771, de 7 de junho de 1978,

considerando o disposto nas Instruções Normativas  nº 41, de 21 de
junho  de 2002,  e  nº  57,  de  8  de novembro  de 2002,  do  Ministério  da  Agricultura,
Pecuária e Abastecimento,

           RESOLVE:

Art. 1º - Ficam estabelecidos normas e padrões para a produção de
sementes fiscalizadas da espécie forrageiras, expressos no Anexo Único do presente
documento. 

Art. 2º - As normas e padrões a que se refere o artigo anterior  ficam
à  disposição  dos  interessados  na  Divisão  de  Inspeção  e  Fiscalização  Vegetal  da
Superintendência de Produção Vegetal do IMA.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
revoga qualquer disposição em contrário, especialmente a Portaria nº 026/92, de 5 de
novembro de 1992.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2002.

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral



ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 560, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002

NORMAS E PADRÕES PARA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES
FISCALIZADAS DE ESPÉCIES FORRAGEIRAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

1. DA PRODUÇÃO DE SEMENTES

1.1. DO PRODUTOR
 Poderá  ser  pessoa  física  ou  jurídica  e  deve  estar  registrado  como  produtor  de
sementes no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Para ser registrado o produtor deverá possuir obrigatoriamente:
a) armazém compatível com a produção;
b) máquina de pré-limpeza;
c) calador;
d) balança para sacaria;
e) compressor de ar;
f) homogeneizador - obrigatório para leguminosas e no caso de gramíneas, quando a
espécie exigir. 

O produtor já registrado terá o prazo máximo para se adequar às exigências da infra-
estrutura obrigatória dessas normas até a data de credenciamento para o ano agrícola
2003/2004.

1.2. DAS ESPÉCIES FORRAGEIRAS
Somente  poderão  ser  produzidas  e  comercializadas  sementes  das  espécies  e/ou
cultivares  inscritas  no  Registro  Nacional  de  Cultivares  do  Ministério  da  Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

1.3. DO CAMPO
O campo destinado à produção de sementes da espécies forrageiras,  da  categoria
fiscalizada,  poderá  ser  utilizado  para  pastejo,  desde  que  seja  manejado
adequadamente e que tenha um período de vedação suficiente para uma boa produção
de sementes, exceto para as espécies de Brachiaria brizantha e Brachiaria decumbens.

A instalação de campo para produção de sementes da espécies forrageiras somente
será permitida com sementes de procedência comprovada, mediante nota fiscal.

O campo deverá ser identificado com placa, medindo, no mínimo, 50 x 70 cm, com as
seguintes informações:
a) nome do produtor;
b) nome do cooperado; 
c) espécie e cultivar; 
d) número e área do campo.



O campo deverá ser mantido sob controle adequado de pragas e doenças, conforme
dispuser a legislação.

1.4. DO CREDENCIAMENTO E DA INSCRIÇÃO DOS CAMPOS
O pedido  de  credenciamento  (campos  implantados),  ou  a  inscrição  de  campos  novos,
deverá  ser  efetuada  mediante  preenchimento  do  formulário  -  Anexo  I,  apresentado
anualmente  à  entidade  fiscalizadora  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária - IMA, acompanhado do croqui dos campos de sementes e dos roteiros de
localização das propriedades, até o dia vinte de dezembro de cada ano para as espécies
colhidas  no  solo  e  até  o  dia  trinta  e  um  de  janeiro  para  as  espécies  colhidas  na
inflorescência (cacho).

Para as espécies ou regiões, cujo plantio ou vedação dos campos ocorram antes ou
depois destas datas, o pedido deverá ser apresentado até trinta dias antes do plantio ou
da vedação.

Para  campo  de  primeira  inscrição  a  procedência  da  semente  plantada  deverá  ser
comprovada  mediante  apresentação  de  nota  fiscal  emitida  até  dois  anos  antes  do
pedido da inscrição.

Os campos de produção de sementes de espécies forrageiras poderão ser reinscritos,
desde  que  atendam  aos  padrões  de  qualidade  para  a  produção  de  sementes
fiscalizadas, ficando o produtor dispensado de comprovar a procedência das sementes.

O produtor de sementes registrado no Ministério de outro Estado da Federação, e que
for instalar campos de sementes em Minas Gerais, deverá entregar a documentação de
credenciamento  na  entidade  fiscalizadora  do  Estado  onde  está  registrado  e  for
beneficiar as sementes.

1.5.  DA  VISTORIA  DO  RESPONSÁVEL  TÉCNICO  E  DA  INSPEÇÃO  DA  ENTIDADE
FISCALIZADORA
1.5.1. Vistorias pelo Responsável Técnico: serão obrigatórias no mínimo duas vistorias
nas seguintes épocas:
1ª vistoria (semeadura ou vedação), e
2ª vistoria (florescimento). 

Os laudos de vistoria deverão obedecer ao Anexo II e serem encaminhados à entidade
fiscalizadora até dez dias após sua emissão.

1.5.2.  Inspeções  pela  entidade  fiscalizadora:  poderão  ocorrer  em qualquer  fase  do
processo de produção,  inclusive  na Usina de Beneficiamento  de Semente  (UBS)  e
Unidade de Armazenamento da Semente (UAS).

1.6. DO PADRÃO DE CAMPO
1.6.1. Área máxima para inspeção ou vistoria:



a) gramíneas - 200 ha; e
b) leguminosas - 100 ha.

1.6.2. Isolamento físico dos campos de produção:
a) autógamas e apomíticas - 5 m;
b) alógamas - 300 m.

1.6.3. Sub-amostras para inspeção e vistoria:
a) número de sub-amostras - seis;
b) tamanho de cada sub-amostra - 10 m².

1.6.4. Limite máximo de contaminantes (média das sub-amostras):
a) outras espécies forrageiras:
a.1. de sementes separáveis no beneficiamento - 10 plantas/10 m²;
a.2. de sementes não separáveis no beneficiamento - 5 plantas/10 m²;
b) outras espécies cultivadas (não forrageiras) - 10 plantas/10 m²;
c) outras cultivares - 5 plantas/10 m²;
d) plantas nocivas toleradas - 3 plantas/10 m²;
e) plantas nocivas proibidas - zero.

1.7. DO BENEFICIAMENTO E TRANSPORTE
O produtor após beneficiar e embalar a semente em sacaria deverá manter os lotes
identificados  no  armazém com uma placa  que  deverá  conter  no  mínimo:  nome da
espécie e cultivar, número do lote, safra, número de sacos e peso líquido contido nas
embalagens. 

O transporte das sementes colhidas (ensacadas ou a granel), do campo até a Unidade
de Beneficiamento dentro do Estado, deverá ser feito acompanhado de nota fiscal do
produtor, contendo, pelo menos: nome da espécie, nome da cultivar, e peso.

O transporte de sementes da espécie forrageiras, a serem beneficiadas em unidade da
federação distinta  daquela em que foi  produzida,  deverá ser  feito  acompanhado de
autorização (Anexo III), expedida pela entidade fiscalizadora da unidade da Federação
onde as sementes foram produzidas, cuja validade será de cinco dias úteis a contar da
data de sua emissão, podendo ser encaminhada via fax.

1.8. DO TAMANHO MÁXIMO DOS LOTES 
GRAMÍNEAS: 5,0 toneladas com exceção de  Andropogon gayanus, Cenchrus ciliaris,
Hyparrhenia rufa, Melinis minutiflora e Pennisetum glaucum x Pennisetum purpureum
(Capim Elefante Paraíso): 2,5 toneladas.
LEGUMINOSAS: 8,0 toneladas, com exceção de Stylosantes spp.: 5,0 toneladas.

1.9. DO TAMANHO DA AMOSTRA MÉDIA 
O tamanho mínimo da amostra média a ser encaminhada ao laboratório deverá ser o
estabelecido pelas Regras para Análises de Sementes em vigor.



1.10. DA VALIDADE DO TESTE DE LABORATÓRIO
O teste de germinação terá validade de oito meses, excluindo o mês em que a análise
foi efetuada.

Após este período, será exigida uma nova análise, cujo teste de germinação valerá
quatro meses.

1.11. DO PADRÃO DA SEMENTE
1.11.1. Espécies de clima tropical:
Pureza  (P)  e  Germinação  (G)  mínima  para  as  espécies  da  Família
Poaceae (Gramineae):

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM P (%) G (%)

Andropogon gayanus Planaltina, Andropogon 40 25
Brachiaria brizantha Braquiarão 40 60

Brachiaria decumbens Braquiarinha, decubens 40 60
Brachiaria humidicola Quicuio da Amazônia 40 40
Brachiaria ruziziensis Congo, ruziziensis 50 60

Cenchrus ciliaris Capim-bufell 40 30
Eleusine coracana Capim pé-de-galinha 95 60
Hyparrhenia rufa Capim-jaraguá 25 40
Melinis minutiflora Capim-gordura, meloso 30 50

Panicum maximum, com exceção
das cultivares
cv. Mombaça

cv. Tanzânia-1

40
30
30

40
60
60

Paspalum atratum Capim-pojuca 50 40
Paspalum saurae/ Paspalum

notatum
Grama-batatais/

pensacola
90 60

Pennisetum glaucum Milheto 95 75
Pennisetum glaucum x Pennisetum

purpureum
Capim-elefante Paraíso 40 25

Setaria anceps Setária 50 40



Pureza  (P)  e  Germinação  (G)  mínima  para  as  espécies  da  Família
Fabaceae (Leguminosae):

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM P (%) G (%)
Arachis pintoi Amendoim-forrageiro 70 60

Cajanus  cajan Guandú forrageiro,
Andú

95 60

Calopogonium mucunoides Calopogônio 85 60
Canavalia ensiformes Feijão-de-porco 95 70

Centrosema pubescens Centrosema 95 60
Crotalaria  juncea Crotalária 95 70
Dolichos lablab Labe-labe 95 70
Galactia striata Galáctia 95 60

Neonotonia wightii ( glycine
javanica)

Soja-perene 95 60

Leucaena leucocephala Leucena 95 60
Macroptilium atropurpureum Siratro 95 60

Mucuna pruriens Mucuna-preta 95 70
Pueraria phaseoloides Kudzu Tropical 95 60
Stylosanthes capitata Estilosantes 95 60

Stylosanthes guianensis Estilosantes,allfafa-do-
nordeste

95 60

Stylosanthes  macrocephala Estilosantes 95 60

Germinação  (G)  e  Pureza  (P)  mínima  para  as  espécies  da  Família
Brassicaceae (Cruciferae):

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM P (%) G (%)
Raphanus raphanistrum Nabo-forrageiro 95 60

1.11.2. Espécies de clima temperado:
Pureza (P) e Germinação (G) mínima 

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM P (%) G (%)

Avena sativa Aveia-branca 95 75
Avena strigosa Aveia-preta 95 75

Lathyrus sativus Ervilhaca 95 70
Lollium multiflorum Azevém-anual 95 70
Medicago sativa. Alfafa 95 70
Secale cereale Centeio 95 70
Trifolium spp. Trevos branco,vermelho  ou

encarnado
95 70



Sementes nocivas toleradas - nº máximo permitido por amostra
NOME CIENTÍFICO NOME COMUM Nº SEMENTES
Amaranthus spp Caruru, Bredo 15
Anthemis cotula Marcela-fétida 23

Brassica spp. Mostardas silvestres 08
Cirsium arvensis Cardo 23

Convolvulus arvensis Sininho 15
Cyperus esculentus Tiririca-amarela 10
Digitaria insulares Capim-colchão 23

Diodia teres Poaia-do-campo 20
Echinochloa spp. Capim-arroz 15

Echium spp. Borrago, Flor-roxa 01
Euphorbia spp. Leiteira 15

Hyptis suaveolens Mata-pasto 20
Ipomoea spp. Corda-de-viola 10

Pennisetum setosum Capim-custódio 23
Polygonum  spp Cipó-de-veado 08

Raphanus raphanistrum Nabiça 04
Rapistrum rugosum Mostarda 23

* Rumex spp. Língua-de-vaca 08
Sida spp. Guanxuma 20

Silybum marianum Cardo-branco 23
Solanum spp Maria-pretinha,fumo-bravo, joá 10
Xanthium spp Carrapichão 10

* Com exceção da espécie Rumex acetocella (nociva proibida)

sementes nocivas proibidas:
NOME CIENTÍFICO NOME COMUM

Cuscuta spp Cuscuta, Fios-de-ovos
Cyperus rotundus Tiririca-vermelha
Eragrostis plana Capim-annoni

Oryza sativa Arroz-preto
Rumex acetocella Lingüinha-de-vaca

Sorghum halepense Capim-maçambará, Sorgo-
de-alepo



limite máximo de contaminantes por amostra:
CONTAMINANTES Nº DE SEMENTES

sementes nocivas toleradas 40
sementes cultivadas 30
sementes silvestres 30

sementes nocivas proibidas Zero
sementes de pragas

quarentenárias
zero

sementes de pragas quarentenárias AI para o Brasil:
ESPÉCIES TOLERÂNCIA

Cirsium arvense zero
Strega spp. zero

Taenatherum
caputmedusae

zero

Orobanche spp. zero

1.12. DA EMBALAGEM
As sementes fiscalizadas de forrageiras deverão ser acondicionadas em embalagens
novas,  de  papel  multifoliado,  algodão  branco,  juta  ou  polipropileno  trançado,  ou
qualquer  outro  material  aprovado  pela  pesquisa  oficial  e  identificadas  com  rótulo,
etiqueta  ou  carimbo,  em lugar  visível  de  sua  embalagem e  claramente  escrito  em
português, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a)  nome,  endereço  e  número  de  registro  no  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento, do produtor ou comerciante responsável pela identificação constante da
embalagem; 
b) nome da espécie agrícola e cultivar;
c) número ou outra identificação do lote;
d) porcentagem de sementes puras (pureza);
e) porcentagem de germinação (padrão mínimo ou opcionalmente a germinação real);
f) porcentagem de sementes viáveis (teste de tetrazólio) para as espécies  Brachiaria
brizantha, Brachiaria decumbens, Brachiaria humidicola e Panicum maximum;
g) data da validade do teste de germinação (mês e ano);
h) peso líquido, o qual deverá ser de no máximo 50 (cinqüenta) kg.

Observação:  quando  em uma  mesma embalagem,  ou  em um mesmo lote,  estiver
presente mais de uma espécie ou cultivar, em proporção a 5% (cinco por cento) do
peso total respectivo, cada uma deverá ser citada em ordem de preponderância de sua
participação,  caso  em  que  a  palavra  mistura  ou  misturada  deverá  figurar  clara  e
destacadamente na identificação.
2. DA COMERCIALIZAÇÃO



Somente poderão ser comercializadas sementes que atenderem aos padrões de campo
e sementes que estejam acompanhadas da nota fiscal com as seguintes informações:
a) nome da espécie e da cultivar; 
b) classe da semente; 
c) número do lote;
d) número do atestado de garantia - Anexo IV. 

As  sementes  das  espécies  Brachiaria  brizantha, Brachiaria decumbens,  Brachiaria
humidicola e Panicum maximum poderão ser comercializadas com base nos resultados
de viabilidade obtidos por  meio do Teste de Tetrazólio  -TZ,  conforme metodologias
estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
 
A comercialização deverá ser efetuada mediante o acompanhamento do Boletim de
Análise de Sementes - BAS e do Atestado de Garantia, emitido com base no resultado
do  Teste  de  Tetrazólio  e  demais  determinações  (pureza,  material  inerte,  outras
espécies cultivadas, sementes silvestres, sementes nocivas - toleradas e proibidas).

A  comercialização  baseada  no  teste  de  tetrazólio  não  exime  o  produtor  das
responsabilidades decorrentes de impropriedade constatada no Teste de Germinação e
demais disposições previstas no Decreto nº 81.771, de 7 de junho de 1978, e atos
administrativos complementares.

3. DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DA SEMENTE

Os boletins de análise das sementes deverão ser enviados ao IMA para liberação do
controle  de  produção  dos  lotes  aprovados,  mediante  o  pagamento  da  taxa  de  3,0
UFIR’s por tonelada ou fração de sementes.

Para  os  lotes  documentados  com o  controle  de  produção,  o  Responsável  Técnico
emitirá  os  atestados de garantia,  numerados conforme autorização  do  IMA,  para  a
produção  proveniente  exclusivamente  de  áreas  credenciadas  e  que  atendam  aos
padrões de campo e de sementes. 

As segundas vias dos atestados de garantia deverão ser enviadas mensalmente ao
IMA,  até  o  dia  10  do mês seguinte  à  sua emissão,  para  a  Divisão de Inspeção e
Fiscalização Vegetal  -  DIFV,  com sede na Avenida dos Andradas,  1220,  sala  205,
Centro, Cep: 30110-020, em Belo Horizonte - MG,  telefone: (31) 3213-6300 - ramais
240 ou 277, e fax: 3213-6300 -  ramal 238.

 A terceira via dos atestados de garantia deverão ser encaminhados, na mesma data
estabelecida no item anterior ao Serviço de Fiscalização e Fomento Vegetal/SFFV, da
Delegacia  Federal  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento:  Avenida
Raja Gabaglia, 245, bairro Cidade Jardim, em Belo Horizonte - MG, Cep: 30380-090,
telefax: (31) 3250-0442. 



O produtor encaminhará ao IMA, até o dia 30 de setembro de cada ano, o Boletim de
Análise de Sementes com os resultados do Teste de Germinação. 
Após esta data e até 30 de março este Boletim deverá ser encaminhado até sessenta
dias após a emissão do Boletim de Análise de Sementes com os resultados do Teste
de Tetrazólio.

4. DAS PENALIDADES

O não cumprimento das normas e padrões determinados nesta Portaria ou na Instrução
Normativa  nº  41,  de  21  de  junho  de  2002,  acarretará  nas  sanções  administrativas
previstas na Lei nº 6.507, de 19 de dez\embro de 1977 e no Decreto nº 81.771, de 7 de
junho de 1978, e atos administrativos complementares.
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