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Art. 50. A informação qualitativa referente ao Tipo deve ser grafada com a palavra Tipo, seguida da nomenclatura correspondente, na forma contida nos Anexos desta Instrução Normativa.
Art. 51. As informações relativas ao Grupo, à Subclasse e ao Tipo devem ser grafadas em caracteres do mesmo tamanho, segundo as dimensões especificadas para o peso líquido em legislação específica.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 52. Com o objetivo de uniformizar os critérios de classificação, a área técnica competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá elaborar um referencial fotográfico, identificando

e caracterizando os requisitos de qualidade que servirão de base para a classificação do amendoim previstos nesta Instrução Normativa.
Art. 53. Esta Instrução Normativa entra em vigor decorridos 30 (trinta) dias da data de sua publicação, concedendo o prazo de um ano, após o início de sua vigência, para a adequação das embalagens às

especificações de rotulagem.
Art. 54. Fica revogada a Portaria no 147, de 14 de julho de 1987.

BLAIRO MAGGI

ANEXO I

Amendoim do Grupo I - Em Casca - Subgrupo Comum
(Limites Máximos de Tolerância em %)

Ti p o Matérias Estranhas e Impu-
rezas

Ardidos e Mofados Grãos Sem Casca Germinados, Chochos, Imaturos e
Danificados por Insetos

Vagens Escuras ou Corroídas e Vagens Quebradas

1 3 2 2 5 10
2 5 4 6 10 20

Fora de Tipo Maior que 5 Maior que 4 até 5 Maior que 6 Maior que 10 Maior que 20

ANEXO II

Amendoim do Grupo I - Em Casca - Subgrupo Ventilado
(Limites Máximos de Tolerância em %)

Ti p o Matérias Estranhas e Impu-
rezas

Ardidos e Mofados Grãos Sem Casca Germinados, Chochos, Imaturos e
Danificados por Insetos

Vagens Escuras ou Corroídas e Vagens Que-
bradas

1 2 2 1 5 6
2 3 3 2 6 8
3 5 4 4 7 10

Fora de Tipo Maior que 5 Maior que 4 até 5 Maior que 4 Maior que 7 Maior que 10

ANEXO III

Amendoim do Grupo I - Em Casca - Subgrupo Selecionado e Catado a Mão (HPS)
(Limites Máximos de Tolerância em %)

Ti p o Matérias Estranhas e Impu-
rezas

Ardidos e Mofados Grãos Sem Casca Germinados, Chochos, Imaturos e
Danificados por Insetos

Vagens Escuras ou Corroídase Vagens Que-
bradas

1 1 2 1 5 5
2 2 3 2 6 7
3 3 4 4 7 9

Fora de Tipo Maior que 3 Maior que 4 até 5 Maior que 4 Maior que 7 Maior que 9

ANEXO IV

Amendoim do Grupo II - Em Grãos - Subgrupo Bica Corrida
(Limites Máximos de Tolerância em %)

Ti p o Matérias Estranhas e Impurezas Ardidos e Mofados Partidos e Quebrados Demais Defeitos
Único 5 5 15 8

Fora de Tipo Maior que 5 Maior que 5 Maior que 15 Maior que 8

ANEXO V

Amendoim do Grupo II - Em Grãos - Subgrupo Selecionado (Moreirado)
(Limites Máximos de Tolerância em %)

Ti p o Matérias Estranhas e Impurezas Ardidos e Mofados Partidos e Quebrados Demais Defeitos
Único 3 3 15 5

Fora de Tipo Maior que 3 Maior que 3 até 5 Maior que 15 Maior que 5

ANEXO VI

Amendoim do Grupo II - Em Grãos - Subgrupo Selecionado e Catado a Mao (HPS)
(Limites Máximos de Tolerância em %)

Ti p o Matérias Estranhas e Impurezas Ardidos e Mofados Grãos com Casca Germinados, Chochos, Imaturos e
Danificados por Insetos

Danos Mecânicos Partidos e Quebrados

1 0,2 0,5 0,1 2 3
2 0,4 1,5 0,2 3 10
3 0,5 2,5 0,3 4 15

Fora de Tipo Maior que 0,5 Maior que 2,5 até 5 Maior que 0,3 Maior que 4 Maior que 15

ANEXO VII

Amendoim do Grupo II - Em Grãos - Subgrupo HPS - Blancheado
(Limites Máximos de Tolerância em%)

Ti p o Matérias Estranhas e Impurezas Ardidos e Mofados Danos Mecânicos e Danificados
por Insetos

Partidos e Quebrados Peliculados

1 0,2 0,5 2 20 5
2 0,4 0,8 3 25 6
3 0,5 1 5 30 7

Fora de Tipo Maior que 0,5 Maior que 1 até 5 Maior que 5 Maior que 30 Maior que 7
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ANEXO VIII

Amendoim do Grupo II - Em Grãos - Subgrupo HPS Partido

(Limites Máximos de Tolerância em %)

Ti p o Matérias Estranhas e Impurezas Ardidos e Mofados Danificados por Insetos Grãos Inteiros Danos Mecânicos e Quebrados
1 0,2 0,5 3 7 1
2 0,4 1,5 4 10 2
3 0,5 2,5 5 15 3

Fora de Tipo Maior que 0,5 Maior que 2,5 até 5 Maior que 5 Maior que 15 Maior que 3

ANEXO IX

Amendoim do Grupo II - Em Grãos - Subgrupo HPS Partido - Blancheado

(Limites Máximos de Tolerância em %)

Ti p o Matérias Estranhas e Impurezas Ardidos e Mofados Danificados por Insetos Grãos Inteiros Grãos Peliculados Danos Mecânicos e Quebrados
1 0,2 0,5 2 3 1 1
2 0,4 0,8 3 5 2 2
3 0,5 1,0 5 7 3 3

Fora de Tipo Maior que 0,3 Maior que 1 até 5 Maior que 5 Maior que 7 Maior que 3 Maior que 3

INSTRUÇÃO NORMATIVA No 33, DE 24 DE AGOSTO DE 2016

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 2o do Decreto no 5.741, de 30 de março de 2006, no Decreto no 24.114, de 12 de abril de 1934, e o que consta do Processo nº 21000.006487/2013-37, resolve:

Art. 1o Fica Aprovada a Norma Técnica para a utilização do Certificado Fitossanitário de Origem - CFO e do Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado - CFOC desta Instrução Normativa.
CAPÍTULO I
DA EXIGÊNCIA, USO E CONTROLE DO CFO E DO CFOC
Art. 2o O Certificado Fitossanitário de Origem - CFO e o Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado - CFOC são os documentos emitidos na origem para atestar a condição fitossanitária da partida de

plantas ou de produtos vegetais de acordo com as normas de sanidade vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
§ 1o A origem no CFO é a Unidade de Produção - UP, de propriedade rural ou de área de agroextrativismo, a partir da qual saem partidas de plantas ou de produtos vegetais certificados.
§ 2o A origem no CFOC é a Unidade de Consolidação - UC, que poderá ser beneficiadora, processadora ou embaladora, a partir da qual saem partidas provenientes de lotes de plantas ou de produtos vegetais

certificados.
Art. 3o O CFO ou o CFOC fundamentará a emissão da Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV, nos seguintes casos:
I - para as pragas regulamentadas, nas Unidades de Federação - UF com ocorrência registrada ou nas UF de risco desconhecido, salvo quando a normativa específica dispensar a certificação;
II - para comprovar a origem da partida de plantas ou de produtos vegetais de Área Livre de Praga - ALP, de Local Livre de Praga - LLP, de Sistema de Mitigação de Riscos de Praga- SMRP ou de Área

de Baixa Prevalência de Praga - ABPP, reconhecidos pelo MAPA; eIII - para atender exigência específica de certificação fitossanitária de origem para praga de interesse de Unidade da Federação, com aprovação do
Departamento de Sanidade Vegetal - DSV, ou por exigência de Organização Nacional de Proteção Fitossanitária - ONPF de país importador.

Parágrafo único. Entende-se por UF de risco desconhecido como sendo aquela em que o Órgão Estadual de Defesa Sanitária Vegetal - OEDSV, não realiza levantamentos anuais para comprovação da não
ocorrência de praga regulamentada.

Art. 4o O texto de Declaração Adicional, utilizado na emissão do CFO ou do CFOC, será informado pelo MAPA ou fará parte do requisito fitossanitário de ONPF de país importador.
Parágrafo único. Quando se tratar de Declaração Adicional - DA15 (análise laboratorial), fica dispensada a emissão de CFO e de CFOC, tendo em vista que o laudo emitido por laboratório de diagnóstico

fitossanitário credenciado pelo MAPA é documento oficial para subsidiar a emissão de Certificado Fitossanitário - CF.
Art. 5o A identificação numérica do CFO e do CFOC será dada em ordem crescente, com código numérico da UF, seguida do ano com dois dígitos, e número sequencial de quatro dígitos.
§ 1o Os formulários do CFO e do CFOC que serão utilizados pelo Responsável Técnico habilitado seguirão os modelos apresentados nos Anexos I, I-A, II e II-A, respectivamente.
§ 2o O código numérico da UF e do município seguirá o padrão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
CAPÍTULO II
DO CURSO PARA HABILITAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
Art. 6o O CFO e o CFOC serão emitidos e assinados por Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Florestal, em suas respectivas áreas de competência profissional, após aprovação em curso, específico para

habilitação, organizado pelo OEDSV e aprovado pelo MAPA.
§ 1o O OEDSV deverá submeter o programa do curso à área de sanidade vegetal da Superintendência Federal de Agricultura - SFA, da UF onde se realizará o curso, para emissão de parecer técnico.
§ 2o O prazo para emissão do parecer técnico pela área de sanidade vegetal da SFA será de 15 dias, com encaminhamento ao DSV, que terá também 15 dias para manifestação sobre o curso.
§ 3o O curso deverá abordar duas partes:
I - Orientação Geral: normas sobre certificação fitossanitária de origem e de origem consolidada (CFO e CFOC), trânsito de plantas ou de produtos vegetais (Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV), noções

sobre normas internacionais e certificação (Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais - CIPV, Acordo sobre Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias - SPS, noções de ALP, SMRP e Análise de Risco
de Praga-ARP); e

II - Orientação Específica: aspectos sobre classificação taxonômica da praga, monitoramento, tipos de armadilhas, levantamento e mapeamento da praga em condições de campo, identificação, coleta,
acondicionamento e transporte da amostra, bioecologia, sintomas, sinais, plantas hospedeiras, ações de prevenção e métodos de controle.

§ 4o No caso de pragas amplamente disseminadas só será necessário abordar no curso para habilitação a orientação geral.
Art. 7o No ato da inscrição no curso para habilitação, o Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Florestal deverá apresentar comprovante de seu registro, ou visto, junto ao Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia - CREA.
Art. 8º Será exigida frequência integral do profissional interessado no curso, como condição para que seja submetido à avaliação final.
§ 1o A avaliação final abordará prova teórica e quando houver possibilidade prova prática, sendo necessário obter no mínimo, setenta e cinco por cento de aproveitamento para aprovação.
§ 2o O profissional poderá participar de curso específico em qualquer UF, podendo ser habilitado para atuar em outra UF, desde que apresente declaração ou certificado de aprovação no curso do OEDSV

organizador do curso.
Art. 9o Para oficializar a habilitação, o Responsável Técnico - RT, deverá assinar duas vias do Termo de Habilitação - TH, conforme o Anexo III, devendo o OEDSV encaminhar uma via à área de sanidade

vegetal da SFA, que fará sua inclusão no Cadastro Nacional dos Responsáveis Técnicos Habilitados para emissão de CFO e de CFOC.
§ 1o O número do Termo de Habilitação fornecido pelo OEDSV será composto do código numérico da UF, ano da primeira habilitação, com dois dígitos, e numeração sequencial.
§ 2o As pragas para as quais o Responsável Técnico está habilitado para emitir CFO ou CFOC constarão no Anexo do Termo de Habilitação, conforme Anexo IV.
§ 3o O OEDSV fornecerá ao Responsável Técnico habilitado carteira de habilitação, conforme Anexo V desta Instrução Normativa.
§ 4o A habilitação terá validade de cinco anos, considerando a data inicial aquela correspondente ao treinamento específico da (s) praga (s) para a (s) qual (is) o RT se habilitou, sendo renovada por igual

período, através de solicitação escrita do RT habilitado ao OEDSV, com 30 (trinta) dias, no mínimo, antes da data do vencimento.
§ 5o No caso de renovação, a validade da habilitação do RT para a praga será contada a partir da data da concessão da habilitação.
§ 6o O RT poderá atuar em UF diferente daquela em que foi habilitado, desde que seja concedida a extensão de sua habilitação pelo OEDSV na UF onde pretender atua r.
§ 7o O OEDSV que receber solicitação de extensão de habilitação deverá informar-se sobre a regularidade da situação do Responsável Técnico Habilitado junto ao OEDSV de origem, para avaliação da

concessão da extensão da atuação.
§ 8o A identificação do Termo de Habilitação de extensão de atuação do RT será o número de sua habilitação atual, acrescido da sigla da UF de extensão.
§ 9o O RT poderá solicitar a renovação da habilitação para a praga no OEDSV da UF onde foi habilitado inicialmente ou no OEDSV da UF onde foi concedida a extensão de habilitação.
Art. 10. O MAPA disponibilizará o Cadastro Nacional de RTs habilitados para emissão do CFO e do CFOC, onde constará o nome do RT, o número da habilitação, a relação da (s) praga (s) para a (s) qual

(is) está habilitado, o prazo de validade da habilitação, por praga, UF da habilitação, UF de extensão de habilitação e a assinatura.
Art. 11. O OEDSV será responsável pela notificação ao RT habilitado sobre a necessidade da participação em treinamento específico, a ser realizado em período preestabelecido, para atualizar sua habilitação

para novas pragas regulamentadas ou de interesse da ONPF do país importador.
§ 1o O Responsável Técnico habilitado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão em sua habilitação das pragas previstas no caput deste artigo.
§ 2o Para obter a inclusão da nova praga em sua habilitação, o RT deverá solicitar treinamento, por escrito, ao OEDSV, que o encaminhará a um especialista, com pós-graduação relacionada a essa praga, após

obter parecer técnico favorável da SFA.
§ 3o Após o treinamento e atendidos os critérios de avaliação, o especialista emitirá um certificado de aprovação, para que o OEDSV atualize o Anexo do Termo de Habilitação do RT.
§ 4o O especialista interessado em ministrar curso específico de praga ou treinamento de RT habilitado, previsto no §2o, será incluído no Cadastro Nacional de Especialista na Praga, que será disponibilizado

pelo MAPA.
§ 5o Pesquisador lotado em Centro de Pesquisa, que necessitar de CFO, por exigência de país importador, poderá participar de treinamento em legislação fitossanitária para que possa ser habilitado junto ao

OEDSV, sendo dispensado da orientação específica mencionada no art. 6o, §3o, inciso II desta Instrução Normativa, após obter parecer técnico favorável da área de sanidade vegetal da SFA.
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