
SEÇÃO I 
Plantas, partes de plantas e seus produtos 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
A importação de plantas, partes de plantas e seus produtos, é condicionada ao 
atendimento, por categoria de risco, dos requisitos fitossanitários estabelecidos, 
conforme segue: 
a) Produtos Categoria 0 (zero). 
São considerados produtos vegetais Categoria 0 (zero) aqueles que, mesmo sendo de 
origem vegetal, pelo seu grau de processamento, não requerem nenhum tipo de controle 
fitossanitário e não são capazes de veicular praga em material de embalagem nem de 
transporte, não demandando, portanto, intervenção das ONPFs. 
Enquadram-se nessa categoria: óleos; álcoois; frutos em calda; gomas açúcares; carvão 
vegetal; celulose; sucos; lacas; melaço; corantes; congelados; enlatados; engarrafados a 
vácuo; palitos para dentes; palitos para picolés, para fósforo; essências; extratos; fios e 
tecidos de fibras vegetais processadas; sublinguais; pastas (ex.: cacau, marmelo); frutas 
e hortaliças pré-cozidas e vinagre, picles, cozidas; polpas; resinas; vegetais em 
conserva. 
b) Produtos Categoria 1. 
São considerados produtos Categoria 1 aqueles de origem vegetal industrializados, que 
tenham sido submetidos a qualquer processo tecnológico de desnaturalização que os 
transforme em produtos incapazes de serem afetados diretamente por pragas de cultivos, 
mas que podem veicular pragas de armazenamento e em material de embalagem e 
meios de transporte. São produtos destinados ao consumo, ao uso direto ou 
transformação. 
Classe 6: compreende madeiras, cascas e cortiças processadas: serragem de madeira; 
barris, ripas e lascas de madeiras tostadas; briquetes; instrumentos musicais de madeira; 
lâminas de madeira desfolhadas, em chapas, de espessura inferior a 5 mm; madeira seca 
no forno; madeiras impregnadas mediante vácuo/pressão, imersão ou difusão com 
creosoto ou outros ingredientes ativos autorizados no país importador; madeiras 
perfiladas ou entalhadas, incluídas madeiras para piso, tacos e paquets; móveis, partes 
de móveis e peças para móveis fabricados com madeira seca a forno ou com chapas de 
fibra, aglomerados, compensados ou reconstituídos; pranchas de cortiças trituradas e 
tábuas de cortiças; tabuleiros de fibras de partículas, de compensado e reconstituídos. 
Classe 10: compreende qualquer outra mercadoria que não se ajuste às classes 
anteriores: arroz parboilizado; arroz polido, branco; artesanatos de origem vegetal; 
derivados de cereais, oleaginosas e leguminosas (desativados artificialmente, pellets, 
tortas); flores secas e tingidas; frutas desidratadas artificialmente: pêssego, maçã, pêra, 
ameixa, etc; farinhas, amido, féculas, sêmolas e semolinas; ervas e especiarias moídas; 
plantas e partes de plantas desidratadas; ervamate processada e semiprocessada. 
c) Produtos Categoria 2. 
São considerados produtos Categoria 2 os produtos vegetais semiprocessados 
(submetidos a secagem, limpeza, separação, descascamento, etc.) que podem abrigar 
pragas. São destinados ao consumo, ao uso direto ou transformação. 
Classe 5: Flores de corte e folhagens ornamentais: porções cortadas de plantas, incluídas 
as inflorescências, destinadas à decoração e não à propagação, flores de corte e 
folhagens ornamentais cortadas e secas. 
Classe 6: Compreende os seguintes produtos de origem florestal: madeiras, cortiças e 
semiprocessados; lasca; embalagens e suportes de madeira (declarados como carga); 
madeira serrada e pallets; madeiras perfiladas ou entalhadas; vigotas de madeira. 



Classe 7: Compreende o material de embalagem e suporte e se define como produtos de 
origem vegetal e qualquer outro material usado para transportar, proteger ou acomodar 
mercadorias de origem vegetal e não vegetal. 
Classe 10: Compreende qualquer outra mercadoria que não se ajuste às classes 
anteriores: algodão prensado sem semente; arroz integral (descascado); cacau em 
amêndoa; derivados de cereais, oleaginosas e leguminosas (farelos, resíduos industriais, 
etc.); especiarias em grãos secos ou folhas secas; frutas secas naturalmente: passas de 
uva, figos e tâmara; frutos de natureza seca sem casca (amêndoa, avelã, etc.); grãos 
descascados, limpos, picados, separados (arroz, palhas e cascas); materiais e fibras 
vegetais semiprocessadas (linho, sisal, juta, cana, bambu, junco, vime, ráfia, sorgo 
vassoura, etc.); plantas e partes de plantas secas; fumo em folha, seco; xaxim natural. 
d) Produtos Categoria 3. 
São considerados produtos Categoria 3 os produtos vegetais in natura destinados ao 
consumo, ao uso direto ou transformação. 
Classe 4: Compreende frutas e hortaliças: partes frescas de plantas destinadas ao 
consumo ou processamento e não a serem plantadas. 
Classe 5: Compreende flores de corte, folhagens ornamentais, porções cortadas de 
plantas, incluídas as inflorescências, destinadas à decoração e não à propagação. 
Classe 6: Compreende madeiras, cascas e cortiça não processados: cortiça 
natural(lâminas, tiras); casca; lenha; ramos e folhagem; tora de madeira com ou sem 
casca. 
Classe 9: Compreende grãos; refere-se a sementes de cereais, oleaginosas, leguminosas 
para consumo e outras sementes destinadas ao consumo e não à propagação. 
Classe 10: Compreende qualquer outra mercadoria que não se ajuste às classes 
anteriores: algodão prensado com sementes, linters, desperdícios e sementes de algodão 
(grãos); café em grão, cru, sem tostar; especiarias em frutos ou folhas frescas; frutos de 
natureza seca com casca; raízes forrageiras, fenos, fardos de alfafa, etc; fumo ao natural 
(em ramos ou resíduos). 
e) Produtos Categoria 4. 
São considerados produtos Categoria 4 as sementes, plantas ou outros materiais de 
origem vegetal destinados à propagação ou reprodução. 
Classe 1: compreende plantas para plantar, exceto as partes subterrâneas e as sementes; 
Classe 2: compreende bulbos, tubérculos e raízes - porções subterrâneas destinadas à 
propagação; 
Classe 3: compreende as sementes verdadeiras, destinadas a propagação - sementes 
hortícolas, frutícolas, cereais, forrageiras, oleaginosas, leguminosas, florestais, florais e 
de especiarias. Sob os aspectos de qualidade e identidade, todo material de 
multiplicação vegetal, para efeitos legais, é considerado semente ou muda. 
f)Produtos Categoria 5. 
Qualquer outro produto de origem vegetal ou não vegetal, não considerado nas 
categorias anteriores e que implica um risco fitossanitário, podendo ser comprovado 
com a correspondente ARP. 
Classe 8: Solo, turfas e outros materiais de suporte Classe 10: Miscelâneas - agentes de 
controle biológico; coleções botânicas; espécimes botânicos; inoculantes e inóculos para 
leguminosas e outros cultivos de microorganismos; pólen; substratos. 
2 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
a) Produtos Categoria 1: 
1) Requerimento para fiscalização de produtos agropecuários (FORMULÁRIO V); 
2) Autorização de importação, quando couber. 



b) Produtos Categoria 2 e Categoria 3: 
1) Requerimento para fiscalização de produtos agropecuários (FORMULÁRIO V); 
2) Autorização de importação, quando couber; 
3) Certificado Fitossanitário original; 
4) Autorização prévia do SEFAG/DT-UF (apenas ingrediente para ração animal); 
5) Documentação aduaneira da mercadoria (LI ou LSI); 
6) Cópia da fatura (Invoice); 
7) Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga. 
Obs. Lista de produtos vegetais com importação autorizada (PVIA) em relação à análise 
de risco de pragas, encontra-se disponível no endereço: www.agricultura.gov.br - 
serviços - análise de risco de pragas. 
c) Produtos Categoria 4: 
O processo de importação de material de propagação passa por três etapas, sendo a 
primeira a solicitação de autorização prévia, que deverá ser requerida na 
Superintendência Federal de Agricultura da Unidade Federativa em que o importador 
estiver estabelecido, mediante Requerimento, sendo necessária a apresentação da 
seguinte documentação: 
1) Requerimento de Autorização para Importação de Sementes e de Mudas; 
2) Procuração pública do importador, original e cópia, quando o signatário da 
documentação for preposto; e 
3) comprovação de Preço (CP) ou Fatura Pró-forma, original ou cópia. 
A segunda etapa será a solicitação de Anuência para Liberação Aduaneira, que será 
requerida na unidade descentralizada do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento na unidade da federação de ingresso ou, diretamente, no ponto de 
ingresso, sendo necessária a apresentação dos seguintes documentos: 
4) Requerimento de Anuência para Liberação Aduaneira; 
5) Requerimento de Autorização para Importação de Sementes e Mudas constando a 
Autorização de Importação ; 
6) Fatura Comercial - FC, original e cópia; 
7) quando se tratar de sementes, Boletim de Análise de Sementes (*), original e cópia, 
emitido no país de origem ou de procedência, por laboratório identificado e reconhecido 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com base em métodos e 
procedimentos internacionais de análise reconhecidos pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, contendo as informações de identidade e qualidade, 
estabelecidas nos padrões nacionais vigentes e assinado por Responsável Técnico 
devidamente identificado; 
8) quando se tratar de mudas, aí incluídos os demais materiais de multiplicação, Boletim 
de Análise de Mudas ou documento equivalente, original e cópia, emitido no país de 
origem ou de procedência, por laboratório identificado e reconhecido pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, assinado por Responsável Técnico devidamente 
identificado; 
9) descritores da cultivar importada, quando se tratar de importação para fins de 
multiplicação específica para reexportação, nos casos em que esta não esteja inscrita no 
RNC; 
10) Certificado Fitossanitário, original e cópia, emitido pela Organização Nacional de 
Proteção Fitossanitária - ONPF do país exportador, atendendo aos requisitos 
fitossanitários constantes do Requerimento de Autorização para Importação de 
Sementes e Mudas constando a Autorização de Importação; e 



11) Termo de Depositário, em 2 (duas) vias, para o produto que vier a ser retirado da 
área alfandegária antes da coleta de amostra para verificação dos padrões de identidade 
e qualidade. 
(*) Os resultados expressos no Boletim de Análise de Sementes devem atender aos 
padrões nacionais estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, exceto quando tratar de cultivares importadas para fins de ensaios de 
Valor de Cultivo e Uso - VCU. 
A terceira etapa, obrigatoriamente ocorrerá no ponto de ingresso, sendo necessários: 
Anuência para Liberação Aduaneira; 
12) Requerimento para Fiscalização de Produtos Agropecuários (FORMULÁRIO V); 
13) Documentação aduaneira da mercadoria (LI ou LSI); 
14) Cópia da fatura (Invoice); 
15) Cópia da nota fiscal; 
16) Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga; 
17) Termo de Depositário, quando couber. 
d) Produtos Categoria 5: 
1) Autorização de importação (quando exigido); 
2) Requerimento para Fiscalização de Produtos Agropecuários (FORMULÁRIO V); 
3) Documentação aduaneira da mercadoria (LI, LSI); 
4) Cópia da fatura (Invoice); 
5) Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga; 
6) CITES emitido pelo País exportador (para produtos vegetais em extinção). 
3. PROCEDIMENTOS 
a) Produtos Categoria 1: 
1) Recepção e conferência de documentos; 
2) Fiscalização da mercadoria; 
3) Procedimento no SISCOMEX, quando couber. 
b) Produtos Categoria 2 e Categoria 3: 
1) Recepção e conferência de documentos; 
2) Fiscalização da mercadoria; 
3) Coleta e encaminhamento de amostra para análise e classificação (conforme o caso); 
4) Constatada a presença de pragas durante a análise macroscópica, espécimes serão 
coletados e enviados a laboratório oficial ou credenciado para análise e identificação; 
5) Em caso de registro de ocorrência documental e/ou fitossanitária, a prescrição de 
tratamento fitossanitário e notificação ao interessado serão feitos por meio de Termo de 
Ocorrência (FORMULÁRIO XII); 
6) Quando necessário, será exigido Termo de Depositário (FORMULÁRIO III). A 
baixa deste termo será feita pelo setor técnico da SFA de destino (SEDESA/DT-UF), 
que comunicará a baixa ao SVA/UVAGRO; 
7) Procedimento no SISCOMEX. 
c) Produtos Categoria 4: 
1) Opção e conferência de documentos; 
2) Fiscalização da mercadoria; 
3) Toda semente ou muda, aí incluídos todos os materiais de multiplicação vegetal, que 
possua padrão estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
deverá ser amostrada e analisada em laboratório oficial de análise, obedecidos aos 
métodos e procedimentos oficializados, visando à comprovação de que estão dentro dos 
padrões de identidade e qualidade; 



4) Poderá ser dispensada a coleta de amostra para fins de análise dos parâmetros de 
qualidade previstos nos padrões da espécie, sem prejuízo do previsto na legislação 
fitossanitária, as sementes ou mudas: 
4.1) importadas para fins de ensaios de VCU; 
4.2) as sementes cujo lote importado vier acompanhado de Boletim de Análise de 
Sementes emitido por laboratório credenciado pela Associação Internacional de Análise 
de Sementes - ISTA, desde que os resultados expressos atendam aos padrões nacionais 
de sementes estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; ou 
4.3) as mudas de espécies para as quais os métodos e procedimentos de análise não 
estejam oficializados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
4.5) Cumpridas as exigências legais para as importações de material de multiplicação 
vegetal com fins comerciais, incluídas as fitossanitárias, o FFA do VIGIAGRO anuirá o 
LI ou LSI, com base na Anuência para Liberação Aduaneira, ficando o interessado 
nomeado depositário, até a conclusão dos resultados das análises laboratoriais de 
identidade e qualidade; 
4.6) a coleta de amostra para fins de análise dos parâmetros de qualidade previstos nos 
padrões da espécie será feita mediante o preenchimento do Termo de Coleta de 
Amostra, conforme modelo estabelecido na Instrução Normativa MAPA nº 15, de 12 de 
julho de 2005 e deverá ser realizada no ponto de ingresso no País, em Aduanas 
Especiais ou no local de destino do produto, sem prejuízo do previsto na legislação 
fitossanitária, conforme autorização expressa no Requerimento de Anuência para 
Liberação Aduaneira. 
4.7) a coleta de amostra de sementes ou de mudas, quando realizada no local de destino 
do produto, atenderá aos seguintes procedimentos: 
4.8) a autoridade competente, após o desembaraço aduaneiro, remeterá, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cópia do Requerimento de Anuência para Liberação Aduaneira, à 
unidade descentralizada do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da 
unidade federativa de destino do material, que se responsabilizará pela amostragem; e 
4.9) o importador informará à unidade descentralizada do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento da unidade federativa de destino do material, por escrito e no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a chegada do produto. 
4.10) concluída a liberação da mercadoria, toda documentação deverá ser enviada à 
unidade descentralizada do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que 
emitiu a Autorização de Importação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para ser juntada ao 
processo, o qual deverá ser encaminhado à área de defesa vegetal, quando houver 
prescrição de quarentena, para seu acompanhamento. 
4.11) toda documentação deverá ser remetida à unidade descentralizada do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que emitiu a Autorização de Importação. 
4.12) a critério do interessado, atendidos os requisitos fitossanitários, para fins de 
desembaraço aduaneiro, poderá ser solicitada a retirada da mercadoria, mediante a 
apresentação do Termo de Depositário. Neste caso, se previsto na Anuência para 
Liberação Aduaneira, o importador ficará como depositário até a conclusão das análises 
laboratoriais. 
4.13) todo lote de semente ou de muda, aí incluídos todos os materiais de multiplicação 
vegetal, ou parte dele, que não atenda às normas e aos padrões oficiais, ouvido o 
importador e a critério do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, deverá 
ser devolvido, reexportado, destruído ou utilizado para outro fim, excetuando se o 
plantio, sendo supervisionada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
qualquer ação decorrente. 



4.14) quando tecnicamente viável, e a critério do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, será permitido o rebeneficiamento ou a adequação às normas, conforme 
o disposto em normas complementares; 
4.15) Prescrição de Quarentena de Produtos Importados: Será prescrita quarentena 
oficial a todos os materiais de propagação vegetal que a requeiram, como meio de evitar 
a introdução de pragas regulamentadas, de acordo com o que estabelecer o setor de 
sanidade vegetal na Autorização de Importação. 
d) Produtos Categoria 5: 
1) Recepção e conferência de documentos; 
2) Fiscalização da mercadoria; 
3) Após o exame documental e fiscalização, emite-se Termo de Fiscalização 
(FORMULÁRIO VIII) e Prescrição de Quarentena (FORMULÁRIO XX), quando 
couber; 
4) Encaminhar uma via da Prescrição de Quarentena para o setor técnico da SFA/UF, 
onde será cumprida a quarentena; 
5) No caso de o material chegar a ponto de entrada diferente do declarado ao DSV, a 
informação sobre a emissão da autorização deverá ser checada junto ao Órgão Central, e 
em caso afirmativo sobre a sua emissão, poderá ser emitida a Autorização de 
Declaração de Trânsito Aduaneiro (FORMULÁRIO XXI), para desembaraço no 
SVA/UVAGRO da Unidade da Federação de destino, previamente autorizada; 
6) Eventuais incorreções ou imperfeições nos certificados fitossanitários não serão 
empecilho para a introdução de materiais destinados à pesquisa cientifica no país, desde 
que concedida a Permissão de Importação, ficando sujeitos à análise final do DSV; 
7) Poderá ser exigido o Termo de Depositário firmado pelo interessado para permitir o 
trânsito da mercadoria até o local de quarentena ou depósito. 
4. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA 
a) Produtos Categoria 1. 
1) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII), autorizando o despacho; 
2) Termo de Ocorrência (FORMULÁRIO XII), quando for o caso. 
b) Produtos Categoria 2 e Categoria 3. 
1) Termo de Fiscalização, autorizando despacho; 
2) Termo de Ocorrência (FORMULÁRIO XII), quando for o caso. 
c) Produtos Categoria 4. 
1) Termo de Fiscalização, autorizando o despacho; 
2) Termo de Ocorrência (FORMULÁRIO XII), quando for o caso; 
3) Prescrição de quarentena, quando couber. 
d) Produtos Categoria 5. 
1) Termo de Fiscalização, autorizando o despacho; 
2) Termo de Ocorrência (FORMULÁRIO XII), quando for o caso; 
3) Prescrição de Quarentena (FORMULÁRIO XX), quando couber; 
4) ADTA (FORMULÁRIO XXI), quando for o caso. 
5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Nos casos específicos de cargas a granel admitir-se-á uma tolerância de até 5% entre o 
peso líquido da mercadoria e o valor declarado no Certificado fitossanitário. 
6. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONADOS 
a) Decreto nº 24.114, de 12 de março de 1934; 
b) Instrução Normativa nº 23, de 2 de agosto de 2004; 
c) Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003; 
d) Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004; 
e) Lei nº 9.972, de 25 de maio de 2000; 



f) Decreto nº 3.664, de 17 de novembro de 2000; 
g) Instrução Normativa nº 6, de 16 de maio de 2005; 
h) Instruções Normativas e Portarias específicas de produtos com requisitos 
fitossanitários estabelecidos; 
i) Instruções Normativas referentes a normas específicas para importação de material de 
multiplicação vegetal. 


