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• O Certificado Fitossanitário é o documento
oficial utilizado para atestar que envios de
plantas, produtos vegetais e produtos de
origem vegetal cumprem com as exigências
do país importador, ou, na denominação mais
usual, cumprem com os requisitos
fitossanitários do país importador.

• Medidas fitossanitárias específicas são 
estabelecidas por um país importador, referentes 
a envios para aquele país.

• País – Produto - Praga



Certificação Fitossanitária 

• A Instrução Normativa nº 71, de 13 de 
novembro de 2018, estabelece os 
procedimentos e os critérios para emissão do 
Certificado Fitossanitário – CF.

• SIGVIG 3.0 (Sistema de Informações 
Gerenciais do Trânsito Internacional de 
Produtos Agropecuários) foi criado 
atendendo essa I.N.



Requisito Fitossanitário

• Para solicitar a emissão do Certificado 
Fitossanitário ou do Certificado Fitossanitário 
de Reexportação, o interessado deverá se 
certificar da existência de requisitos 
fitossanitários específicos por parte do 
país de destino do produto, os quais 
deverão ser apresentados à Unidade do 
Mapa, caso requisitado



• Onde obter os requisitos fitossanitários do 
país importador?

• www.ippc.int (Versão em inglês) – Countries 
- IPPC Official Contact Points

• Informar esse contato ao importador, para 
que ele busque as informações (Requisitos) 
na ONPF do país de destino

• Obtenção de Import Permit ou similar

http://www.ippc.int/


Instrução Normativa n.º 71, de 13 nov 2018

• Estabelece os procedimentos e os 
critérios para emissão do Certificado 
Fitossanitário ‐ CF – e do Certificado 
Fitossanitário de Reexportação ‐ CFR – e 
aprova os modelos de formulários utilizados 
na certificação fitossanitária internacional de 
vegetais, partes de vegetais, produtos de 
origem vegetal e outros artigos 
regulamentados exportados pelo Brasil.



T-Rex do site do MAPA

• Os requisitos fitossanitários de exportação, quando 
conhecidos, serão disponibilizados pelo Departamento de 
Sanidade Vegetal – DSV/MAPA na tabela de Requisitos 
Fitossanitários de Exportação (T-Rex), hoje sistema de 
acesso público através do link 
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-
e-vegetal/sanidade-vegetal/sistema-de-requisitos-
fitossanitarios-para-exportacao-2013-t-rex

• O MAPA isenta-se de toda responsabilidade econômica 
e/ou comercial decorrente do uso das informações 
disponibilizadas no sistema de requisitos fitossanitários 
de exportação (T-Rex).

• Exemplo do café para Indonésia
• Soja para a China – consultar por país.

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/sanidade-vegetal/sistema-de-requisitos-fitossanitarios-para-exportacao-2013-t-rex


Manual do VIGIAGRO
(Instrução Normativa n° 39/2017)

• Link:

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigil
ancia-agropecuaria/manual-do-vigiagro

• Anexo XXVI - EXPORTAÇÃO de plantas, 
partes de plantas e seus produtos 

• Anexo XXXVIII - IMPORTAÇÃO de plantas, 
partes de plantas e seus produtos

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/manual-do-vigiagro


Guia para solicitação de 
Certificação Fitossanitária

• Para facilitar a montagem do processo ao exportador, há 
um guia no portal do Mapa com todas as instruções para 
executar os passos necessários, com 47 páginas.

• Link: http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-

agropecuaria/arquivos/certificacao-fitossanitaria-guia-
para-emissao-de-lpco.pdf/view

• Este material tem por objetivo descrever os principais 
elementos para registro do pedido de certificação 
fitossanitária no SIGVIG 3.0, por meio do LPCO no Portal 
Único e a forma correta de preenchimento do formulário.

• LPCO: Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/arquivos/certificacao-fitossanitaria-guia-para-emissao-de-lpco.pdf/view


• O SIGVIG 3.0 permitirá ainda a troca eletrônica de Certificados 
Fitossanitários com outros países, sem a necessidade de 
documento físico por meio do chamado e-Phyto, projeto 
conduzido pela Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO) para a troca de certificados 
eletrônicos. A medida diminui o risco de fraudes e de 
adulterações do documento físico e representa a 
desburocratização dos processos de importação e exportação 
de alimentos e fibras no mundo. 

• Art. 28 (da IN 71/2018) - O CF e o CFR poderão ser 
transmitidos eletronicamente, desde que se utilize linguagem, 
estrutura da mensagem e protocolos de intercâmbio 
padronizados e acordados entre as ONPFs exportadora e 
importadora.



• Portal Unico: 
https://portalunico.siscomex.gov.br

Os documentos obrigatórios devem ser anexados no próprio LPCO, na 
guia Documentos Anexos do LPCO. Caso tenha sido criado um dossiê 
utilizando o módulo Anexação antes da criação do LPCO é necessário 
vincular esse dossiê ao LPCO.

• Manual LPCO: no site do mapa. 

• Link:

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigil
ancia-agropecuaria/informativos/info

https://portalunico.siscomex.gov.br/
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/informativos/info


Exemplo de CF

• quadro para explicar caminho até a emissão do 
CF (página 34)

• Exemplo CF com QR code:

• LPCO 1900275137   - DAT: 443855

• Verificação de autenticidade: Com celular 
aponta-se para o código e recebe um link.

• Acessando o link obtem-se os dados do 
certificado e se ele está válido.



• CERTIFICADO FITOSS. / PHYTOSANITARY CERTIFICATE

• Certificado Fitossanitário Nº / Phytosanitary Certificate
Nº: 000031606/19

• Chave de Acesso / Access Key: HWOZEU

• Situação atual do Certificado / Certificate Current
Status: Válido / Valid

• Data de emissão / Date of issue: 02/AGO/2019

• Local de emissão / Place of Issue: CAMPINAS-SP

• Emitido e assinado por: CLEMENTE SAVIETTO
• DESCRIÇÃO DO ENVIO / DESCRIPTION OF CONSIGNMENT

• 1. Para ONPF de / To Plant Prot. Organiz. of: ÍNDIA



IMPORTAÇÃO

• Ainda utilizado o SIGVIG 2.0

• Antes de importar produtos in natura, 
verificar a lista de Produtos Vegetais de 
Importação Autorizada (PVIA)

• http://www.agricultura.gov.br/assuntos/i
mportacao-e-
exportacao/importacao/consulta-de-
produtos-de-importacao-autorizada

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/importacao-e-exportacao/importacao/consulta-de-produtos-de-importacao-autorizada


Prod. Veg. Imp. Aut. (PVIA)

Exemplo de semente de Beterraba do Chile no PVIA:

• O envio requer Permissão Fitossanitária de Importação. 

• O envio requer inspeção fitossanitária no ponto de 
ingresso. 

• O envio deve vir acompanhado pelo Certificado 
Fitossanitário ou Certificado Fitossanitário de 
Reexportação correspondente, com as seguintes 
Declarações Adicionais:

• Declarações adicionais (DAs) exigidas (IN SDA 13/2005): 
Mostrar Relatório.



Exigências do Brasil para import. sementes beterraba do Chile

• I - DA5: O lugar de produção foi submetido à inspeção 
oficial durante o ciclo da cultura e não foram detectadas 
as pragas Cardaria draba, Cirsium arvense, Cuscuta
campestris, Euphorbia helioscopia, Hibiscus trionum, 
Senecio vulgaris, Setaria pumila, Peronospora farinosa;

ou 

• DA15: O envio se encontra livre das pragas Cardaria 
draba, Cirsium arvense, Cuscuta campestris, Euphorbia
helioscopia, Hibiscus trionum, Senecio vulgaris, Setaria
pumila e Peronospora farinosa, de acordo com resultado 
de análise oficial de laboratório n° ( ); 

• II - DA1: A partida se encontra livre da praga Copitarsia
naenoides (inseto visível a olho nu). 



PVIA

• Outros exemplos para ver no site:

• Madagascar – ver o que pode vir (só mudas de 

palmeira)

• Maçã da Rússia

• Lentilha – pesquisa países de onde pode vir

• Bolivia: Quinoa – ver também de quais outros 
países pode vir a quinoa.



Problemas na importação de material de 
propagação

• falta de Dossiê ou incompleto no Portal Único

• Produto ou quantidade não confere com o CF

• falta de autorização dos setores da SFA/SP

• falta do Certificado Fitossanitário ou CFR

• agendamento sem que o produto esteja no Brasil. Pode-
se agendar sábados e domingos

• rótulo incompleto nas embalagens das semente

• Numero excessivo de espécies e paises no mesmo 
processo

• Erros no preenchimento da DAT

• Falta de comprovação de tratamento dos paletes madeira



Problemas na exportação de sementes

• Falta de Import Permit ou legislação ou 
informação do país sobre exigência de DAs

• falta de Dossiê ou dossiê incompleto no 
Portal Único

• Erros no preenchimento do LPCO

• Não vinculação da DU-E



Obrigado!

Eng.° Agr.° Clemente Savietto
Serviço de Vigilância Agropecuária

Aeroporto de Viracopos


