MANUAL DE PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DE REGISTRO NO INDEA E
RENASEM NO SITE DO MAPA

Com a modernização da metodologia de registro das empresas comerciantes de
sementes e mudas, faz-se necessária a alteração no procedimento atual de requerimento de
registro no INDEA-MT e no RENASEM. Para tanto a Coordenadoria de Defesa Vegetal do
INDEA-MT, através da equipe responsável pelo programa de Fiscalização do Comércio de
Sementes e mudas elaborou o presente manual, para guiar os responsáveis pelo
preenchimento do requerimento, para fazê-lo corretamente, evitando transtornos e dando
celeridade ao processo de registro.
Para fazer o requerimento de registro inicial, renovação, alteração ou cancelamento o
interessado
deverá
fazê-lo
diretamente
no
site
do
RENASEM
(http://sistemasweb.agricultura.gov.br/renasem/) e efetuar os seguintes passos;
1 – Para Requerimento de registro Inicial
1° - No site do RENASEM, clicar em Menu
Novo;

Inscrição

Comerciante

2° - No requerimento preencher no campo Autoridade competente, o nome da (o) Presidente
do INDEA-MT;

3° - Para listar as espécies que serão comercializadas clicar na lupa da sementes ou mudas
quando for o caso.

4 ° - Ao abrir esta janela, pode ser feita a busca pelo nome comum ou científico da espécie, e
em seguida clicar em Pesquisa.

5 ° Em seguida clicar no símbolo

para selecionar a espécie

6 ° após selecionar todas as espécies que serão comercializadas, clicar em Itens Selecionados.

7° - Ao Abrir esta nova janela, conferir as espécies, e em seguida clicar em Confirma.

Obs.: Quando a lista das espécies for muito extensa, realizar este procedimento por etapas
aproximadamente a cada 20 espécies, voltando ao 3° passo.

8° Após confirmar as espécies o requerimento aparecerá da seguinte forma, devendo
prosseguir com o preenchimento dos campos.

9° - Para selecionar o município deve-se clicar na lupa.

10° Ao encontrar o município na lista clicar no botão

11° Caso o endereço de atuação e de correspondências forem os mesmos basta clicar na lupa,
que os dados serão automaticamente copiados.

12° Após preencher os dados colocar a data e a cidade e o nome do remente, proprietário ou
representante legal, e em seguida clicar em Salvar.

13° Ao clicar em Salvar, abrirá a seguinte janela para confirmar o preenchimento e envio do
requerimento, clicar em OK.

14° A seguinte tela irá surgir, confirmando a operação e gerando um número de requerimento,
clicar em Imprimir Requerimento. Após, assinar e protocolar na Unidade local do INDEA-MT
juntamente com o restante da documentação.

Caso haja algum problema ou erro de digitação, após salvar o requerimento é possível acessálo novamente, e poderá ser feito quantas vezes necessário até que esteja correto para
protocolamento junto ao INDEA-MT, após a entrega e o protocolamento no sistema não é
possível alterar novamente o requerimento. Para fazer a alteração no requerimento deve-se
proceder da seguinte maneira:

1° - No site do RENASEM, clicar em Menu

Login;

2° Colocar o CNPJ do requerente o Número do protocolo gerado anteriormente e clicar em OK;

3° Na nova página clicar em CONSULTAR REQUERIMENTOS;

4° Clicar em Pesquisa;

5° Selecionar o número do Requerimento e clicar em Requerimento;

6° Após fazer as devidas alterações clicar em Salvar;

7° A janela de Confirmação da Operação irá surgir, clicar em OK.

8° O requerimento foi salvo e manteve o mesmo número.

2 – Para Requerimento de renovação
1° - No site do RENASEM, clicar em Menu

Renovação;

2° Colocar o Número do RENASEM da empresa solicitante e clicar na lupa em seguida.

3° Preencher todos os campos e em seguida clicar em Salvar.

4° A janela de Confirmação da Operação irá surgir, clicar em OK.

5° A seguinte tela irá surgir, confirmando a operação e gerando um número de requerimento,
clicar em Imprimir Requerimento. Após, assinar e protocolar na Unidade local do INDEA-MT
juntamente com o restante da documentação.

3 – Para Requerimento de Alteração

1° - No site do RENASEM, clicar em Menu

Inscrição

Comerciante

Alteração;

2° Colocar o Número do RENASEM da empresa solicitante e clicar na lupa em seguida.

3° Ao abrir o requerimento atualizar os dados, e quando houver inclusão de espécies de
sementes ou mudas clicar na lupa.

4° Fazer os procedimentos 3° ao 7° do Registro Inicial.

5° Preencher todos os campos e em seguida clicar em Salvar.

6° A janela de Confirmação da Operação irá surgir, clicar em OK.

7° A seguinte tela irá surgir, confirmando a operação e gerando um número de requerimento,
clicar em Imprimir Requerimento. Após, assinar e protocolar na Unidade local do INDEA-MT
juntamente com o restante da documentação.

4 – Para Requerimento de Cancelamento
1° - No site do RENASEM, clicar em Menu

Cancelamento

2° Colocar o Número do RENASEM da empresa solicitante e clicar na lupa em seguida.

3° Preencher todos os campos e em seguida clicar em Salvar.

4° A janela de Confirmação da Operação irá surgir, clicar em OK.

5° A seguinte tela irá surgir, confirmando a operação e gerando um número de requerimento,
clicar em Imprimir Requerimento. Após, assinar e protocolar na Unidade local do INDEA-MT
juntamente com o restante da documentação.

ORIENTAÇÕES GERAIS
Quando se tratar de espécies de braquiária a pesquisa deve ser realizado das seguintes
maneiras.
Pesquisar pelo termo “braquiária”

Ou pesquisar pelo termo “brachiaria”

Para a pesquisa de espécies para inclusão, deve ficar atento a nomenclatura correta da espécie
e a grafia do nome comum, pois quando há erros de português, o sistema não realiza a
pesquisa corretamente, ex. rucula (correto: rúcula).
No sistema de RENASEM, estão inclusas somente as espécies e não as variedades. Deve-se
ficar atento para não haver erros, como nos exemplos abaixo.
Variedades ou cultivares
Espécie
Capim Tanzânia
Panicum maximum
Capim Mombaça
Panicum maximum
Braquiária Piatã
Brachiaria brizantha
Braquiária Dictyoneura Brachiaria humidicola
Alface americana
Lactuca sativa

O número do RENASEM é automaticamente cancelado após 60 dias do seu vencimento,
portanto deve-se ficar atento as datas para solicitação da renovação, caso contrário deverá ser
feito novo registro.
Os demais procedimentos de montagem de processo continuam iguais, como as exigências
para o requerente, e os documentos devem ser direcionados ao INDEA-MT, apesar de no
requerimento constar e todo o procedimento ser realizado no site do MAPA.
A partir de 01/07/2014 todos os requerimentos deverão ser feitos diretamente no site do
MAPA e impressos e anexados ao processo que deverá ser entregue no INDEA-MT. Após esta
data, os processos que chegarem com a metodologia antiga serão devolvidos para que se
façam as devidas correções.

