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Temas Abordados

• Situação atual

• Modelo: Inspeção e fiscalização de 

embalagens e suportes de madeira por 

amostragem (IN MAPA nº 32/2015)

• Expectativas do setor / discussão



Situação Atual

IN MAPA nº 6/2005

Art. 8º Estabelecer que os materiais importados destinados à multiplicação 

ou propagação vegetal terão amostras encaminhadas aos laboratórios 

oficiais ou credenciados de diagnóstico fitossanitário ou à quarentena, 

para avaliação da veiculação de pragas, de acordo com orientação do DSV.



Situação Atual

IN MAPA Nº 39/2017 (VIGIAGRO)

(Alterada pela IN SDA Nº 12/2019) 

1. Amostragem para identidade e qualidade

2. Amostragem para análise fitossanitária



Situação Atual

IN MAPA Nº 39/2017 (VIGIAGRO)

(Alterada pela IN SDA Nº 12/2019) 

1. Amostragem para identidade e qualidade

Inspeção física e amostragem: toda semente ou muda que possua padrão 
de identidade e qualidade estabelecido pelo Mapa deverá ser amostrada e 
analisada em laboratório oficial de análise, obedecidos os métodos e 
procedimentos estabelecidos, visando à comprovação de que estão dentro 
dos padrões de identidade e qualidade.



Situação Atual

IN MAPA Nº 39/2017 (VIGIAGRO)

(Alterada pela IN SDA Nº 12/2019) 

1. Amostragem para identidade e qualidade

Poderá ser dispensada a coleta de amostra para fins de análise dos 
parâmetros de identidade e qualidade previstos nos padrões da espécie, 
sem prejuízo do previsto na legislação fitossanitária, para as sementes ou 
mudas, quando: 
1) Esta dispensa estiver prevista em acordos e tratados internacionais; 
2) Sementes cujo lote importado estiver acompanhado de Boletim de 

Análise de Sementes emitido por laboratório que utiliza metodologia 
da International Seed Testing Association - ISTA, ou da Association of
Official Seed Analysts - AOSA; 

3) Se tratar de espécies para as quais os métodos e procedimentos de 
análise não estejam oficializados pelo Mapa. 

4) Não houver padrão estabelecido para a espécie; e 
5) Importadas para fins de ensaios de Valor de Cultivo - VCU ou de 

reexportação;



Situação Atual

IN MAPA Nº 39/2017 (VIGIAGRO)

(Alterada pela IN SDA Nº 12/2019) 

1. Amostragem para análise fitossanitária

A coleta de amostra de semente ou de muda para análise fitossanitária 

deverá ser realizada no ponto de ingresso no país. Todo material 

propagativo estará sujeito à coleta de amostra para análise fitossanitária, 

que será encaminhada a laboratório oficial ou credenciado para 

diagnóstico fitossanitário ou para quarentena



Novo modelo

IN MAPA nº 32/2015

Art. 27. As ações de inspeção e fiscalização dos envios importados que 

possam conter embalagens e suportes de madeira podem ser realizadas 

por amostragem.



Novo modelo

IN MAPA nº 32/2015

§ 1º Os critérios a serem utilizados para definir a amostragem prevista no 

caput deste artigo são: 

I - o país de origem e de procedência das mercadorias acondicionadas em 

embalagens e suportes de madeira; 

II - os alertas quarentenários e as ações estratégicas nacionais de sanidade 

vegetal; 



Novo modelo

IN MAPA nº 32/2015

§ 1º Os critérios a serem utilizados para definir a amostragem prevista no 

caput deste artigo são: 

I - o país de origem e de procedência das mercadorias acondicionadas em 

embalagens e suportes de madeira; 

II - os alertas quarentenários e as ações estratégicas nacionais de sanidade 

vegetal; 



Novo modelo

IN MAPA nº 32/2015

III - a confiabilidade da informação declaratória prévia sobre a presença de 

embalagens e suportes de madeira acondicionando produtos importados; 

IV - o histórico de não-conformidades em embalagens e suportes de 

madeira nas importações realizadas pelo importador;

V - as características das mercadorias importadas e acondicionadas em 

suportes e embalagens de madeira;



Novo modelo

IN MAPA nº 32/2015

VI - o volume e a frequência de ingresso de embalagens e suportes de 

madeira no ponto de ingresso; 

VII - os registros de imagens das mercadorias, obtidos por meio de 

equipamentos de inspeção não-invasiva; e 

VIII - a sazonalidade das importações.



Novo modelo

IN MAPA nº 32/2015

§ 2º A aplicação dos critérios estabelecidos para amostragem prevista no 

caput deste artigo será supervisionada pelo Departamento de Sanidade 

Vegetal, a Organização Nacional de Proteção Fitossanitária brasileira. 



Expectativas do setor / 
discussão

1. A)

2. B)

3. C)

4. ...
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