
ORIENTAÇÕES PARA CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE SEMENTES NO RENASEM 

Atualmente, o credenciamento de laboratório de análises de sementes no Ministério da 
Agricultura - MAPA é realizado no sistema no RENASEM, por intermédio de laboratórios oficiais 
supervisores do MAPA.  

O laboratório supervisor responsável pela região sudeste, inclusive para os laboratórios de 
análise de sementes de São Paulo é o LASO/LANAGRO/MG.  

Para credenciamento no RENASEM, devem ser apresentados os documentos previstos na 
Instrução Normativa nº 09 de 02/06/2005, inclusive os relativos ao sistema de gestão da 
qualidade do laboratório, que serão listados abaixo: 

I - Requerimento eletrônico de credenciamento no Sistema RENASEM como laboratório de 
análise de sementes.  

Neste requerimento deve constar a lista de todas as espécies que o laboratório pretende 
analisar para emissão de Boletim de Análise (escopo do credenciamento do laboratório).  

O requerimento deve ser impresso e assinado pelo responsável legal do laboratório e juntado 
à documentação que será enviada ao laboratório supervisor. 

Nota:  
- Para preencher este requerimento eletrônico no sistema RENASEM, deve-se entrar no site 

do MAPA, seguindo os seguintes passos:   
 
www.agricultura.gov.br -> “SISTEMAS” -> "RENASEM" -> "acesse aqui o sistema" -> "menu", 
"inscrição/credenciamento" -> "análise de sementes" -> "Laboratório" -> "Novo".  
 

- O Responsável Técnico (RT) do laboratório de sementes deve estar inscrito como RT no 
sistema RENASEM antes da solicitação de inscrição/credenciamento do laboratório.  

Anexar também ao requerimento impresso a seguinte documentação:   

II - Comprovante de pagamento da taxa correspondente:  

Fazer uma Guia de Recolhimento da União - GRU em nome da Superintendência Federal de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento/SP, UG/Gestão 130067/00001 (ver instruções em anexo). 

III - Relação das espécies para as quais se pretenda credenciar (isso já consta do requerimento 
eletrônico feito no item I). 

IV - Cópia do contrato social registrado na junta comercial ou equivalente, quando pessoa 
jurídica, constando a atividade de análise de sementes. 

V - Cópia do CNPJ ou CPF conforme o caso. 

VI - Cópia da inscrição estadual ou equivalente, quando for o caso. 

VII - Declaração do interessado de que está adimplente junto ao MAPA. 

VIII - Relação de equipamentos atualizada. Incluir marca, modelo, capacidade e número do 
mesmo dentro do sistema de gestão do laboratório (pode-se usar como modelo o arquivo 
anexo).  

  



IX – Memorial descritivo da infraestrutura, constando a capacidade operacional. Incluir uma 
planta baixa e posicionar na mesma os principais equipamentos. Quando em zona rural, incluir 
um croqui de localização. Descrever cada cômodo com sua área, tipo de piso, revestimento de 
parede, pé direito, pontos de luz e água, equipamentos presentes e atividades nele realizadas. 

X – Termo de compromisso do RT (engenheiro agrônomo credenciado no RENASEM), conforme 
modelos nos anexos da IN 09/2005 [XXVII (RT Titular) e XXVIII (RT Substituto)]. Anexar também 
cópia do Certificado de Credenciamento no Renasem de cada RT e os termos de nomeação dos 
mesmos e do Gerente da Qualidade (GQ), de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade do 
Laboratório. 

XI - Comprovação da existência de pessoal qualificado em tecnologia de análise de sementes, 
compatível com as atividades a serem desenvolvidas. Isso inclui: 

- Enviar currículos dos RTs, GQ, analistas e demais membros da equipe. 
- Comprovação de treinamento dos RTs em análise de sementes e/ou experiência em análise 

de sementes.   
- Comprovação de treinamento dos RTs e do GQ em ISO 17025 (quanto mais membros da 

equipe treinados, melhor). 
- Comprovação de treinamento dos analistas em análise de sementes (não é obrigatório que 

seja na CATI, embora seja desejável – pode ser na UFLA, em outro laboratório credenciado, 
em outro laboratório oficial ou mesmo internamente no próprio laboratório, desde que no 
corpo técnico do mesmo haja alguém com treinamento e experiência comprovados para tal).   

 XII – Documentos que comprovem a existência e o funcionamento de um sistema de 
qualidade de acordo com a ISO 17.025:   

Manual da Qualidade, Listas mestras, Procedimentos Operacionais Padrão, Formulários e 
demais documentos do Sistema de Gestão da Qualidade do laboratório. Ressalta-se que os 
procedimentos técnicos das análises devem descrever o passo a passo necessário para a 
realização das mesmas.  

Se o RT do laboratório não possuir treinamento na norma ISO 17025, é aconselhável fazer 
antes de elaborar esta documentação. Alguns laboratórios procuram também a orientação de 
consultores, o que não é obrigatório, mas facilita o processo de construção do sistema de gestão 
da qualidade do laboratório. 

Durante a análise dos documentos, a equipe do LASO/LANAGRO/MG poderá solicitar outras 
informações ou documentos. Em caso de dúvidas entrar em contato diretamente com o LASO-
MG pelo telefone (31) 3253-3135.  

Enviar toda esta documentação para: 

Laboratório Oficial de Análise de Sementes do MAPA em Minas Gerais - LASO/LANAGRO/MG 

A/C do Sr. Luiz Artur Costa do Valle 

Av. Raja Gabaglia, 245. Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte, MG, CEP 30.380-103 

Uma vez recebida toda a documentação no LASO-MG, será feita a análise da mesma e 
emissão de RAD (Relatório de Avaliação da Documentação). Quando for necessário implantar 
ações corretivas, o processo somete prosseguirá após a apresentação de Relatórios de Não-
Conformidades (RNCs) e dos documentos revisados. 



Concomitantemente ou em seguida ao RAD será feito um controle interlaboratorial com o 
LASO/LANAGRO/MG, a partir de amostras de arquivo do laboratório e/ou de amostras 
preparadas pelo LASO/LANAGRO/MG para confirmar a capacidade técnica do laboratório em 
produzir resultados corretos.  

Quando forem necessárias ações corretivas em relação ao controle interlaboratorial, o 
processo somente seguirá após a apresentação das mesmas ao LASO/LANAGRO/MG (Relatórios 
de Não-Conformidades - RNCs e documentos comprobatórios das ações). 

Quando a documentação do sistema da qualidade e o controle interlaboratorial forem 
considerados satisfatórios, será avaliada a necessidade de uma auditoria “in loco”. Após a 
mesma e implementação das necessárias ações corretivas, o processo prosseguirá com a 
apresentação a comprovação das mesmas para o LASO/LANAGRO/MG (Relatórios de Não-
Conformidades - RNCs e documentos comprobatórios das ações). 

Quando o tratamento das não-conformidades da auditoria “in loco” for considerado 
satisfatório, será fornecido o certificado de credenciamento do laboratório no RENASEM.  A 
partir da emissão deste certificado, o laboratório estará autorizado a emitir os Boletins de 
Análises.  

Se ainda restarem dúvidas, por favor entre em contato.  

 


