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1. INTRODUÇÃO

A Certificação  Fitossanitária  é  um  sistema  que  acompanha  e  atesta  as  condições
sanitárias de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal,  hospedeiros de
pragas  quarentenárias  ausentes  ou  presentes,  em  cumprimento  às  normas  nacionais  e
internacionais, exigidos nas transações comerciais. Tem por objetivo, garantir a identidade e
a origem dos produtos; dar credibilidade ao processo de rastreabilidade e elevar a confiança
da condição fitossanitária. É com a certificação que as partidas de produtos vegetais podem
transitar livremente pelo território nacional, sem nenhum embaraço ou entrave fitossanitário,
tornando-se assim, um instrumento fundamental para a sustentabilidade do setor produtivo e
comercial de Santa Catarina.

Conforme  a  Instrução  Normativa  Nº  33,  do  Ministério  da  Agricultura  Pecuária  e
Abastecimento – MAPA, do dia 24 de agosto de 2016, o Certificado Fitossanitário de Origem
– CFO,  e o  Certificado Fitossanitário  de Origem Consolidado – CFOC, são documentos
necessários para garantir a origem a qualidade e a comercialização dos produtos. 

A CIDASC por meio do sistema SIGEN+, tem por objetivo elaborar um manual que auxilie
os responsáveis técnicos na emissão dos documentos, CFO e CFOC, para que possam
realizar o trabalho da forma mais ágil e correta.



2. VISÃO GERAL DO SISTEMA 

ACESSO AO PORTAL SIGEN+:

O portal do Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense (SIGEN+) pode 
ser acessado pelo do site da CIDASC, conforme figura 1, ou diretamente pelo site do 
SIGEN+: https://sigen.cidasc.sc.gov.br (Figura 1).



No campo de acesso, utilizar usuário e senha do profissional.

Ao acessar o SIGEN+, a tela de entrada aparecerá:



Obs.: No caso de o usuário possuir mais de um perfil, no momento do login o sistema
apresentará a caixa de escolha do tipo de usuário (conforme figura 3), porém apenas o Res-
ponsável Legal ou Responsável Técnico pode acessar o módulo CFO e CFOC.

3. Módulo CFO e CFOC

Para poder certificar sua produção, os produtores devem seguir alguns procedimentos
básicos, ou seja:

3.1 Inscrever a Unidade de Produção (UP) - A UP é a área para a qual se deseja a certi-
ficação e submetida aos mesmos tratos culturais e controle fitossanitário. Para inscrever a
UP o RT deverá fazer solicitação através do SIGEN+.

  No campo de pesquisa encontre “unidade de produção”.



Pesquise a propriedade

Adicione o Responsável Técnico da UP

Pesquise uma atividade econômica

Adicione um Explorador

Escolha um explorador como principal 



3.1.1- Propriedade:

a) Pesquise uma atividade econômica:

Insira o nome da cultura na descrição e clique em pesquisar, logo após clique em sele-
cionar.

b) Pesquise a propriedade:

Insira os campos de pesquisa que possuir e clique em pesquisar, então o sistema en-
contrará a propriedade, logo após clique em selecionar.

c) Adicione o Responsável Técnico da UP:

Insira os campos de pesquisa que possuir e clique em pesquisar, então o sistema en-
contrará o RT, logo após clique em selecionar.



d) Acione um explorador:

Insira os campos de pesquisa que possuir e clique em pesquisar, então o sistema en-
contrará o Explorador, logo após clique em selecionar.

3.1.2 – Identificação:

Caso você tenha a propriedade 
georreferenciada.

Insira o nome da UP



3.1.3 – Contato:

Preencha os dados de contato atualizados.

Após isso clique em Salvar ou F-10:

Depois de salvar, a UP foi registrada e a tela gerada será:



Observação:
O OEDSV (Orgão Estadual de Defesa Sanitária Vegetal) fornecerá o (s) código (s) da

(s) UP (s) no ato da inscrição, que será composto pelo código numérico da propriedade, ano
com dois dígitos, e número sequencial com quatro dígitos.

 3.1.4 – Produção:

Informe a produção de sua UP



Informe o início e o final da safra, tipo de plantio, local do livro. Logo após clique em
adicionar e informe a cultivar, data de plantio, área plantada e estimativa de produção. Por
fim clique em OK para salvar.



Quando todos os dados estiverem corretos, salve suas alterações Salvar-F10 e clique
na opção Enviar cidasc e aguarde a validação por parte da fiscalização agropecuária.

EXCEÇÃO:

Se a sua UP, for produtora de maçã, você deve seguir um passo antes de enviar para
a validação, que é a declaração IN20, que é relacionada a presença ou não de cancro euro-
peu na unidade de produção.

Ao adicionar sua produção, como feito anteriormente para outra cultura, surgirá uma
tela específica pedindo declarações sobre o cancro europeu. Preencha todos os campos e
clique em OK.



Feito isso a tela gerada será: 

Agora é só clicar primeiro em Salvar-F10 e posteriormente em Declaração IN20. E o
documento gerado será o seguinte:



 

Por último clique em enviar cidasc para validação como feito anteriormente para ou-
tras culturas.

Pronto sua Unidade de Produção foi cadastrada no sistema. Agora aguarde a valida-
ção.



3.2 Inscrever a Unidade de Consolidação (UC) – Para algumas espécies como banana
e maçã, existe a necessidade de processamento e embalamento das frutas em unidades de
consolidação. Para inscrever a UC o RT deverá fazer solicitação através do SIGEN+.

3.2.1- Identificação:

Insira os campos que possuir, clique em pesquisar e assim que encontrado clique em sele -
cionar.

Adicione o RT

Adicione um RT



Insira o campo do nome da espécie vegetal desejada clique em pesquisar, e quando
encontrar clique em selecionar.

Insira os campos de pesquisa que possuir, clique em pesquisar, e quando encontrar
clique em selecionar.

Adicione um RT

Adicione um Produto 

Adicione um explorador

Escolha um explorador como principal 

Preencha estes campos após a adição do produto



3.2.2 -  Endereço: 

Insira os campos de pesquisa que possuir pesquise a localidade, logo após encontrá-
la, selecione.

Pesquise a Localidade

Clique se o explorador for cadastrado



3.2.3 – Contato

Clique se o explorador for cadastrado



Com todos os campos preenchidos, clique em Salvar F10 e posteriormente em Enviar
cidasc para validação.

Pronto sua Unidade de Consolidação foi registrada no sistema. Agora aguarde a vali -
dação.

3.3 Validar a Inscrição da UP/UC – A partir da solicitação de inscrição da UP e/ou UC re-
alizada pelo RT no SIGEN+, o Fiscal Estadual Agropecuário inspeciona as estruturas e anali-
sa as informações, validando o(s) cadastro(s).

Após passar por estas etapas, você estará apto a produzir, sabendo que seus produ-
tos poderão ser comercializados em qualquer parte do Brasil ou exportados para outros paí -
ses. E assim poderá emitir o CFO e o CFOC no portal do sigen+.

O RT pode emitir no SIGEN+ os CFO’s para as unidades de produção cuja inscrição
foi validada. Através deles o profissional atesta a condição fitossanitária de plantas, partes de
vegetais ou produtos de origem vegetal, declarando que atendem às exigências fitossanitá-
rias. O CFO tem validade de até 30 dias.





3.4 CFO

Após inserir as informações, clique em Salvar-F10, e logo em seguida clique em 
Imprimir e o documento gerado será:

Encontre sua unidade de produção

Encontre um explorador

Faça suas certificações

Outras informações

Selecione um periodo e a quantidade





3.5 CFOC

Encontre sua unidade de consolidçãoEncontre um exploradorEncontre um produto
Adicione lotes

Faça suas certificações

Encontre sua unidade de consolidação

Encontre um explorador

Adicone um lote Faça suas certificações

Outras informações

Escolha um produto



3.5.1 Lotes:

Pesquise pelo lote previamente cadastrado no sigen+. E selecione

 Caso não tenha cadastrado siga para o campo LOTE e realize o cadastro:

Encontre sua unidade de consolidçãoEncontre um exploradorEncontre um produto
Adicione lotes

Faça suas certificações



Após todos os dados preenchidos clique em Salvar-F10 e logo em seguida em imprimir e o
documento gerado será :



 





4 – PTV - Permissão de Trânsito de Vegetais

Exitem três maneiras de emitir uma nova PTV:

Selecione uma PTV ja existente

Pesquise pelo nome da pessoa

Utilize documentos de certificação



Adicione um destinatário

Procure sua nota fiscal

Encontre o Destinatário





Obs: Placa é obrigatório

Adicione um produto



No caso de seu produto ser enviado pra exportação. Selecione o país.

Outras informações:

Após todos os dados inseridos clique em Salvar-F10, depois Enviar para a Cidasc para 
aprovação. Depois de aprovada, clique em imprimir e o documento gerado será:




