TRATAMENTOS AUTORIZADOS

Missão do Mapa
Promover o desenvolvimento sustentável e
a competitividade do agronegócio
em benefício da sociedade brasileira.

Tratamento de Produtos Vegetais
fumigação com brometo de metila
fumigação com fosna
tratamento hidrotérmico de frutas frescas
Tratamento de Embalagens de Madeira

www. agricultura.gov.br

0800-7041995

a) tratamentos térmicos

EXPORTAÇÃO DE
VEGETAIS E SEUS
PRODUTOS

secagem em estufa
ar quente forçado
b) fumigação com brometo de metila

INFORMAÇÕES
As embalagens tratadas recebem a marca
IPPC conforme ﬁguras abaixo

I
P
P
C

BR XXX HT

ou

I
P
P
C

BR XXX MB

Secretaria de Defesa Agropecuária
Departamento de Sanidade Vegetal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “D”
Anexo “B” Sala 303 – Brasília – DF
CEP: 70043-900
Telefone: (61) 3218-2675 e 3218-2172
3222-3250 - dsv@agricultura.gov.br

onde:
BR = Brasil
XXX = nº de credenciamento da empresa
fornecido pelo MAPA
HT
MB

= identiﬁcação de tratamento térmico
= identiﬁcação de fumigação com brometo
de metila

Atenda os requisitos
ﬁtossanitários do
país importador

Ministério da
Agricultura, Pecuária
Secretaria de
e Abastecimento
Defesa Agropecuária

www.

agricultura

.gov.br

TRATAMENTOS FITOSSANITÁRIO

ALERTA !!!

NA EXPORTAÇÃO

OBJETIVO:
Tratamento ﬁtossanitário com ﬁns quarentenários
é exigência dos países importadores para
autorizar a entrada de alguns produtos vegetais
brasileiros e de embalagens de madeira com
objetivo de proteger a agricultura do país contra a
entrada de pragas.

O exportador deve conhecer e atender os
requisitos ﬁtossanitários dos países
importadores.

PRAGAS PODEM ACOMPANHAR A MERCADORIA
E FECHAR O MERCADO INTERNACIONAL PARA
PRODUTOS BRASILEIROS

EXPORTADOR:

Deve ser solicitado à representação do MAPA
na Unidade da Federação, de acordo com a
Instrução Normativa nº 66/2006.
LEGISLAÇÃO FEDERAL

Atenda os requisitos tossanitários exigidos pelo
país exportador
Se for exigido tratamento tossanitário procure
empresas somente credenciadas pelo MAPA.
Se o país importador exigir Certicado Fitossanitário
(CF), expedido pelo MAPA, consulte a Instrução
Normativa nº 29, de 25/07/2013
Acesse:

Para obter informações dos países importadores,
acesse:

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA
REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO

Decreto nº 24.114, de 12/04/1934
Lei nº 7.802, de 11/07/1989
Decreto nº 4.074, de 04/01/2002
Decreto nº 5.759, de 17/04/2006
Instrução Normativa Conjunta nº 01, de 10/09/2002
Instrução Normativa nº 04, de 06/01/2004
Instrução Normativa nº 36, de 10/11/2006
Instrução Normativa nº 66, de 27/11/2006

A legislação é sujeita à alteração e deverá ser
consultada no endereço eletrônico:

www.agricultura.gov.br/sislegis

www.agricultura.gov.br/sislegis

https://www.ippc.int/countries/contactpoints/

Documentação
O resultado da consulta é apresentado conforme

Requerimento
Comprovante de regularidade ﬁscal
Registro da empresa no CREA
Registro dos RT's no CREA e respectiva ART
Registro da empresa nos órgãos estaduais de
agricultura e de saúde
Licença ambiental no órgão estadual do meio
ambiente
Demais exigências da legislação vigente
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IPPC Contact Points

2013

Results for: A list of Contact points of contracting
parties and their territories is given in the table
below. (1 - 213 of 213)
Click on any country to visit the country page

Comprovação do credenciamento
Click on any column heading to sort by asc or desc
Please Click Here to download a Formal PDF File
of the results

x

Publicação no DOU
Certiﬁcado de Credenciamento emitido pelo
MAPA
Nome da empresa deve constar na lista das
empresas credenciadas

