
09/10/2020 SEI/MAPA - 5587372 - Documento

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1635781… 1/2

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DIVISAO DE ANALISE DE RISCO DE PRAGAS

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, BLOCO D - Bairro Zona Cívico-Administrativa,
Brasília/DF, CEP 70043900

Telefone: 61 32182899 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.agricultura.gov.br
 

 

 

REQUISITOS FITOSSANITÁRIOS PARA IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE TREVO-ESQUARROSO

Trifolium squarrosum

As par�das de sementes de trevo-esquarroso deverão estar acondicionadas em embalagens novas,
de primeiro uso, e estar livres de solo e resíduos vegetais.
As sementes de trevo-esquarroso devem estar acompanhadas de Cer�ficado Fitossanitário – CF,
emi�do pela Organização Nacional de Proteção Fitossanitária – ONPF da Itália, com a seguinte
Declaração Adicional:

 I - “ O lugar de produção das sementes de trevo-esquarroso foi subme�do à inspeção oficial durante o
ciclo da cultura e não foram detectadas as pragas Cirsium arvense, Elymus repens, Sonchus arvensis,

Ditylenchus dipsaci e Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus”;

ou

“O envio encontra-se livre das pragas Cirsium arvense, Elymus repens, Sonchus arvensis, Ditylenchus
dipsaci e Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus”, de acordo com o resultado da análise oficial de

laboratório Nº (...)”.

As par�das de sementes de trevo-esquarroso serão inspecionadas no ponto de ingresso (Inspeção
Fitossanitária - IF) e, havendo mo�vos que jus�fiquem a coleta de amostras, estas serão coletadas e
enviadas para análise fitossanitária em laboratórios oficiais ou credenciados pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
Ocorrendo a coleta de amostras, os custos de envio e análises serão com ônus para o interessado,
que poderá, a critério da fiscalização agropecuária, ficar depositário do restante da par�da até a
conclusão das análises e emissão dos respec�vos laudos de liberação.
No caso de interceptação de pragas quarentenárias, a par�da será destruída ou rechaçada e a ONPF
da Itália será no�ficada, podendo a ONPF do Brasil suspender as importações de sementes de trevo-
esquarroso até a revisão da Análise de Risco de Pragas.
O produto não será internalizado quando descumprir as exigências estabelecidas nesta Instrução
Norma�va.
A ONPF da Itália deverá comunicar à ONPF do Brasil qualquer alteração da condição fitossanitária nas
regiões de produção de sementes de trevo-esquarroso a serem exportadas ao Brasil.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIANA TEIXEIRA FILIPPUTTI, Auditor(a) Fiscal Federal
Agropecuário, em 01/10/2018, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5587372
e o código CRC 40789CA2.
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