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Um ano de trabalho emitindo Certificado Fitossanitário de Origem – CFO, 
resultados: 

Uma das promessas de campanha do 
Prefeito Luiz Carlos Prezoti Rocha 
(Carlinhos Borboleta), foi de 
disponibilizar aos produtores rurais de 
Domingos Martins um responsável 
técnico para emissão do CFO. 

O Certificado Fitossanitário de Origem – 
CFO atesta a condição fitossanitária da 
partida de plantas, partes de vegetais ou 
produtos de origem vegetal em sua origem, 
de acordo com as normas de defesa 
sanitária vegetal do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
MAPA. 

O CFO deve ser emitido na unidade de 
produção – UP, propriedade rural ou 
área agroextrativista, por um 
responsável técnico habilitado e 
cadastrado no MAPA. Sendo 
fundamental para a emissão da 
Permissão de Trânsito de Vegetais – 
PTV,  conforme IN nº 55 de 4 de 
dezembro de 2007, nos seguintes casos: 

 produto veiculador de praga 
quarentenária A2 e se houver 
exigência para trânsito por outra 
legislação. 

 Para comprovar Área ou Local 
Livre de Praga – ALP ou LLP, 
Sistema de Mitigação de Riscos 
de Praga – SMRP, Área de 
Baixa Prevalência de Praga – 
ABPP. 

 atender exigências específicas 
do mercado interno ou do país 
importador. 

Assim, foi providênciado a contratação 
do Engº Agrônomo João Victor D. de 
Santana. Atuando pela Secretaria de 
Desenvolvimento Rural do município 

de Domingos Martins. João Victor 
conta com apoio da equipe técnica,  
também engenheiros agrônomos 
Joelmir Koehler e  Marcia Stumm, onde 
as trocas de experiências são constantes. 
No dia  a dia se tem a oportunidade de 
se discutir sobre ações e medidas de 
controle de pragas que interferem na 
produtividade, nutrição das lavouras e 
manejo cultural no pré e pós colheita. 
Medidas essas que interferem 
diretamente no volume e na qualidade 
da produção.  

Contando ainda com o apoio do atual 
Secretário Darci Schaefer e seus 
gerentes Élcio Wendelino Bremenkamp, 
Alexandro Kill e demais técnicos e 
funcionários dessa secretaria que 
proporcionam apoio estrutural e 
operacional para a atividade. 

 Após 12 meses já podemos mostrar os 
resultados.  

 

Figura 1. Lavoura de Banana Prata com 
excelente padrão Fitossanitário, onde o 
produtor adotou novas técnicas de aplicação 
de defensivo agrícola. 

Atualmente são 23 produtores 
atendidos, que correspondem a uma 
extensão territorial de 
aproximadamente 127,36 hectares em 
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14 localidades diferentes do 
município de Domingos Mrtins. As 
culturas objeto de trabalho são: de 
citros e  de banana, onde já foram 
entregues até a presente data 186 
CFO’s. Uma ajuda significativa 
proporcionada pela Prefeitura 
Municipal ao produtor rural, tendo 
em vista que esse trabalho exercido 
por um proficional particular está 
girando em torno de R$ 250,00 reais à 
um salário minimo por visita ou CFO 
emitido na nossa região.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Lavoura livre da Sigatoka Negra, com 
tratos culturais adequados, apta a receber 
CFO. 

 

 

Figura 3. Produção isenta de sintomas típicos 
de doenças quarentenárias A2, onde passará 
por processo de seleção para a retirada de 
folhas e partes de ramos para receber o CFO.

Além desse trabalho de certificação da produção dessas culturas citadas, existe todo um 
trabalho envolvido, onde é aproveitado a visita para se passar orientações  sobre tratos 
culturais, cuidados com fertilidade do solo e do padrão fitossanitário das lavouras da 
propriedade, aptidão de áreas para implantação de novos plantios, orientações sobre 
legislação ambiental entre outros temas pertinentes aos assuntos. 
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Figura 4. Fruto com sintoma típico de ataque 
da mosca - das - frutas, apesar de não 
necessitar de CFO para esta praga, gera muitos 
prejuízos aos produtores de citros. 

A intensão é de ampliar o número de 
produtores assistidos com tal finalidade 
e a expectativa é de disponibilizar mais 
um profissional para função, pois esse 
trabalho é continuo, uma vez que o 
profissional tem que se dirigir 
mensalmente as propriedades ao qual é 
resposável técnico, pois o CFO é valido 
por 30 dias e passado sua validade tem 
que ser renovado. 

Duvidas e esclarecimentos podem ser 
sanadas na Secretaria de 
Desenvolvimento Rural de Domingos 
Martins.

 


