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1. PESSOAS FÍSICAS
 

1.1. CADASTRO DA PESSOA F
 
O próprio usuário externo realizará o cadastro inicial de Pessoa Física:
 
1. Acessar o GEDAVE no endereço 
2. Acionar o botão “Cadastre
3. Preencher os itens da tela de pré
4. Acessar o e-mail fornecido no 'pré

continuar'. Caso não encontre uma mensagem do sistema GEDAVE na caixa de entrada da sua 
conta de e-mail, verifique na caixa de “Spam” a mensagem enviada pelo remetente 
“gedave@cda.sp.gov.br”; 

5. Concluir o cadastro preenchendo os dados básicos da pessoa física, endereço 
residencial, endereço de correspondência e contato;

6. No primeiro acesso o sistema solicitará a ativação de usuário (Figura 03), que 
deverá ser providenciado conforme in

 

Figura 01 
 
 

Figura 02 –
 
 

PESSOAS FÍSICAS 

CADASTRO DA PESSOA FÍSICA NO GEDAVE

O próprio usuário externo realizará o cadastro inicial de Pessoa Física:

Acessar o GEDAVE no endereço http://gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br/
Acionar o botão “Cadastre-se” na tela inicial do GEDAVE (Figura 01);
Preencher os itens da tela de pré-cadastro de usuários do GEDAVE (Figura 02);

mail fornecido no 'pré-cadastro' e clicar no endereço 'clique aqui para 
continuar'. Caso não encontre uma mensagem do sistema GEDAVE na caixa de entrada da sua 

mail, verifique na caixa de “Spam” a mensagem enviada pelo remetente 

Concluir o cadastro preenchendo os dados básicos da pessoa física, endereço 
residencial, endereço de correspondência e contato; 

No primeiro acesso o sistema solicitará a ativação de usuário (Figura 03), que 
deverá ser providenciado conforme instruções do próximo item. 

 
Figura 01 – Tela inicial do GEDAVE. 

 
– Tela de pré-cadastro de usuário do GEDAVE. 
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ÍSICA NO GEDAVE 

O próprio usuário externo realizará o cadastro inicial de Pessoa Física: 

http://gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br/ ; 
se” na tela inicial do GEDAVE (Figura 01); 

cadastro de usuários do GEDAVE (Figura 02); 
cadastro' e clicar no endereço 'clique aqui para 

continuar'. Caso não encontre uma mensagem do sistema GEDAVE na caixa de entrada da sua 
mail, verifique na caixa de “Spam” a mensagem enviada pelo remetente 

Concluir o cadastro preenchendo os dados básicos da pessoa física, endereço 

No primeiro acesso o sistema solicitará a ativação de usuário (Figura 03), que 

 

 

 



 

Figura 03 – Tela de acesso de usuário não ativado no GEDAVE.

 

1.2. SOLICITAÇÃO DE ATIVA
CADASTRO DE 

 
Para fins de consulta e solicitação de emissão de documentos sanitários e demais 

serviços a serem disponibilizados no GEDAVE deverá o usuário, pessoa física, providenciar o 
seu cadastramento, pessoalmente, podendo fazer
constituído, perante a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), com a entrega de cópia e 
exibição de original dos seguintes documentos em uma das Unidades Locais da CDA:

I - Cadastro de Pessoa Física (CPF);
II - documento de identificação oficial com foto;
III - comprovante de endereço residencial em nome do usuário; e
IV - requerimento conforme Anexo I, da Resolução SAA 79 de 10

disponibilizado no sítio da CDA (http://www.defesaagropecuaria.sp.gov.br/), que
devidamente preenchido, impresso e assinado pelo respectivo usuário interessado.

Observações: (i) Caso o usuário não possua comprovante de endereço residencial em 
seu nome, poderá ser entregue declaração de residência do proprietário do imóvel 
reconhecida em cartório), atestando que o usuário reside no citado endereço, contendo a 
qualificação de ambos, no mínimo, nome, estado civil, nacionalidade, profissão, o número de 
inscrição no CPF e RG. (ii) Na hipótese do parágrafo anterior, ju
do proprietário do imóvel deverá ser entregue comprovante de endereço do declarante. (iii) Em 
caso de mudança de endereço residencial deverá ser informado a Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária para atualização do cadastro.

 

 
Tela de acesso de usuário não ativado no GEDAVE.

 

SOLICITAÇÃO DE ATIVAÇÃO OU DESBLOQUEIO D
CADASTRO DE USUÁRIO PESSOA FÍSICA NO GEDAVE

Para fins de consulta e solicitação de emissão de documentos sanitários e demais 
serviços a serem disponibilizados no GEDAVE deverá o usuário, pessoa física, providenciar o 
seu cadastramento, pessoalmente, podendo fazer-se representar por procurador legalmente 
constituído, perante a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), com a entrega de cópia e 
exibição de original dos seguintes documentos em uma das Unidades Locais da CDA:

Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
umento de identificação oficial com foto; 

comprovante de endereço residencial em nome do usuário; e 
requerimento conforme Anexo I, da Resolução SAA 79 de 10

disponibilizado no sítio da CDA (http://www.defesaagropecuaria.sp.gov.br/), que
devidamente preenchido, impresso e assinado pelo respectivo usuário interessado.

Observações: (i) Caso o usuário não possua comprovante de endereço residencial em 
seu nome, poderá ser entregue declaração de residência do proprietário do imóvel 
reconhecida em cartório), atestando que o usuário reside no citado endereço, contendo a 
qualificação de ambos, no mínimo, nome, estado civil, nacionalidade, profissão, o número de 
inscrição no CPF e RG. (ii) Na hipótese do parágrafo anterior, junto à declaração de residência 
do proprietário do imóvel deverá ser entregue comprovante de endereço do declarante. (iii) Em 
caso de mudança de endereço residencial deverá ser informado a Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária para atualização do cadastro. 
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Tela de acesso de usuário não ativado no GEDAVE. 

ÇÃO OU DESBLOQUEIO DO 
A NO GEDAVE 

Para fins de consulta e solicitação de emissão de documentos sanitários e demais 
serviços a serem disponibilizados no GEDAVE deverá o usuário, pessoa física, providenciar o 

representar por procurador legalmente 
constituído, perante a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), com a entrega de cópia e 
exibição de original dos seguintes documentos em uma das Unidades Locais da CDA: 

requerimento conforme Anexo I, da Resolução SAA 79 de 10-12-2012, 
disponibilizado no sítio da CDA (http://www.defesaagropecuaria.sp.gov.br/), que deverá ser 
devidamente preenchido, impresso e assinado pelo respectivo usuário interessado. 

Observações: (i) Caso o usuário não possua comprovante de endereço residencial em 
seu nome, poderá ser entregue declaração de residência do proprietário do imóvel (com firma 
reconhecida em cartório), atestando que o usuário reside no citado endereço, contendo a 
qualificação de ambos, no mínimo, nome, estado civil, nacionalidade, profissão, o número de 

nto à declaração de residência 
do proprietário do imóvel deverá ser entregue comprovante de endereço do declarante. (iii) Em 
caso de mudança de endereço residencial deverá ser informado a Coordenadoria de Defesa 
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1.3. VISUALIZAÇÃO E ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA 
PESSOA FÍSICA 

 
1. Acessar a tela de visualização de Pessoas Físicas, acionando o menu 

Administração/Cadastro/Pessoas/Pessoas Físicas; 
2. Na tela de visualização de Pessoas Físicas, são exibidas as abas de “Dados Básicos” 

(Figura 04) e de “Vínculos” da pessoa física com CNPJ (Figura 05) e com atividade produtiva 
(Figura 06).  
 

 
 

Figura 04 – Menu de acesso e imagem parcial da tela de visualização de dados básicos das 
Pessoas Físicas. 

 
 

 
 

Figura 05 – Tela de visualização de vínculos da Pessoa Física com Pessoa Jurídica. 



 

Figura 06 - Tela de visualização de vínculos da Pessoa Física com Atividade Produtiva

 
3. Acionar o botão “Alterar dados cadastrais”, no rodapé da tela de visualização;
4. Na tela de alteração de Pessoas Físicas (Figura 07), realizar as atualizações 

necessárias e acionar o botão “salvar”. 

Figura 07 – Imagem parcial da tela de alteração de dados de Pessoas Físicas.

 
Tela de visualização de vínculos da Pessoa Física com Atividade Produtiva

 

Acionar o botão “Alterar dados cadastrais”, no rodapé da tela de visualização;
Na tela de alteração de Pessoas Físicas (Figura 07), realizar as atualizações 

necessárias e acionar o botão “salvar”.  
 

 
Imagem parcial da tela de alteração de dados de Pessoas Físicas.
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Tela de visualização de vínculos da Pessoa Física com Atividade Produtiva 

Acionar o botão “Alterar dados cadastrais”, no rodapé da tela de visualização; 
Na tela de alteração de Pessoas Físicas (Figura 07), realizar as atualizações 

 

Imagem parcial da tela de alteração de dados de Pessoas Físicas. 
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2. PESSOA JURÍDICA 
 

2.1. RESPONSÁVEL PELO CADASTRO DA PESSOA 
JURÍDICA 

 
O cadastro de Pessoa Jurídica será realizado apenas pelo funcionário da CDA. 
A Pessoa Física cadastrada no GEDAVE e vinculada à Pessoa Jurídica poderá realizar 

ações utilizando o cadastro da Pessoa Jurídica no GEDAVE.  
 

2.2. SOLICITAÇÃO DO CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA 
NO GEDAVE 

 
1. Para o cadastramento de pessoa jurídica no GEDAVE deverão ser observados os 

seguintes trâmites: 
2. As pessoas jurídicas, por meio de seus representantes legais (ou procuradores 

legalmente constituídos), deverão entregar cópia e exibição de original dos seguintes 
documentos em uma das Unidades Locais da CDA: 

3. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
4. Instrumento de constituição da empresa e respectivas interações, registrados no 

órgão competente, quando for o caso; 
5. Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal se 

houver; 
6. Em caso de Pessoa Jurídica da administração direta ou indireta da União, Estado, 

Distrito Federal ou Município apresentar cópia da legislação que criou ou autorizou sua 
instituição, ou de documento equivalente que demonstre sua constituição. 
 

2.3. PESQUISA E VISUALIZAÇÃO DO CADASTRO DA 
PESSOA JURÍDICA 

 
1. Acessar a tela de pesquisa da Pessoa Jurídica pelo menu: 

Administração/Cadastros/Pessoas/Pessoas Jurídicas; 
2. Preencher os argumentos da pesquisa e acionar o botão “Pesquisar” (Figura 08); 
3. Selecionar o registro na tabela de resultados (o item ficará com fundo verde escuro) 

em seguida, clicar em “Visualizar”; 
4. O sistema abrirá a tela de visualização dos dados da Pessoa Jurídica, com as abas 

“Dados Básicos” (Figura 09), “Dados da Atividade Econômica” (Figura 10), “Vínculos” (Figura 
11) e “Ocorrências” (Figura 12). 
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Figura 08 – Tela de pesquisa e tabela de resultado da pesquisa de Pessoas Júrídicas. 

 
 

 
 

Figura 09 – Imagem parcial da tela visualização de dados básicos de Pessoas Júrídicas. 
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Figura 10 – Tela de visualização de dados da atividade econômica de Pessoas Júrídicas. 
 

 

 
 

Figura 11 – Tela de visualização de vínculos com pessoas fisicas. 
 

 



 8

 
 

Figura 12 – Tela de visualização das ocorrências no cadastro de Pessoas Júrídicas. 
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3. PROPRIEDADE 
 

3.1. RESPONSÁVEL PELO CADASTRO DA PROPRIEDADE 
 
O cadastro da propriedade será realizado apenas pelo funcionário da Coordenadoria de 

Defesa Agropecuária. 
 

3.2. SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DA PROPRIEDADE 
 
Compareça na Unidade do Escritório de Defesa Agropecuária responsável pelo 

município onde a propriedade está localizada.  
O responsável pela propriedade e/ou pela Atividade Produtiva/Consolidadora (AP) 

deverá, pessoalmente, ou por meio de representante legal se pessoa jurídica, podendo fazer-se 
representar por procurador legalmente constituído, entregar cópia e exibir o original dos 
seguintes documentos, em uma das Unidades Locais da CDA: 

I. Documentos que façam a comprovação de propriedade ou posse a qualquer título do 
imóvel, podendo apresentar quaisquer um dos relacionados abaixo: 

1. Certidão de registro do imóvel; 
2. Escritura, contrato ou compromisso de compra e venda do imóvel (registrados ou 

com firmas reconhecidas em cartório); 
3. Contrato de arrendamento, parceria ou comodato (registrados ou com firmas 

reconhecidas em cartório); 
4. Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), que comprove a inscrição do 

imóvel rural no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); 
5. Licença de ocupação, permissão, autorização ou título de domínio outorgados pelo 

INCRA; 
6. Contrato de licença de ocupação, permissão ou autorização de uso (registrados ou 

com firmas reconhecidas em cartório); 
7. No caso de posse, não dispondo de outro meio hábil, poderá apresentar declaração 

de posse (com firma reconhecida em cartório), contendo o nome da propriedade, o endereço de 
localização e a área total do imóvel; o nome da pessoa física ou jurídica declarante e o número 
de inscrição no CPF ou no CNPJ do possuidor, bem como a data a partir da qual este detém a 
posse do imóvel. Se pessoa física, acrescentar na declaração o estado civil, a nacionalidade, a 
profissão e o RG. Se pessoa jurídica, acrescentar na declaração o nome do representante legal, 
qualificado com o estado civil, nacionalidade, profissão, CPF e RG. 

II. Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

III. Documento de identificação oficial com foto, se pessoa física; 
IV. Instrumento de constituição da empresa e respectivas alterações, se pessoa jurídica e 

quando for o caso, devidamente registrados no órgão competente, bem como a respectiva 
documentação de identificação oficial do representante legal. 

Observações: (i) O documento que trata o item 7, está sujeito à comprovação do fato 
declarado. (ii) A declaração de posse terá sua validade questionada se constatar que o endereço 
de localização da área ocupada pertence a órgãos da administração direta ou indireta da União, 
Estado, Distrito Federal ou Município, bem como se constatar que o endereço de localização 
está em áreas protegidas por lei, em áreas ocupadas ou pleiteadas por comunidades quilombolas 
ou em áreas ocupadas ou pleiteadas por populações tradicionais. 

 

3.3. PESQUISA E VISUALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 
 
1. Acessar a tela de pesquisa da propriedade no menu: 

Administração/Cadastros/Locais/Propriedades; 
2. Preencher os argumentos da pesquisa e acionar o botão “Pesquisar” (Figura 13); 
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3. Selecionar o registro na tabela de resultados (o item ficará com fundo verde escuro) 
em seguida, acionar o botão “Visualizar Propriedade”; 

4. O sistema abrirá a tela de visualização dos dados da propriedade (Figura 14). 
5. Outra possibilidade é a consulta do Código da Propriedade pelo CPF ou CNPJ do(s) 

proprietário(s) da propriedade (Figura 15). 
 

 
 

 
Figura 13 – Tela de pesquisa da propriedade e tabela de resultados da pesquisa. 
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Figura 14 – Imagem da tela de visualização da propriedade.  
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Figura 15 – Tela de pesquisa para obtenção do código da propriedade e tabela de resultados da 
pesquisa. 
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4. ATIVIDADE PRODUTIVA/CONSOLIDADORA (AP/AC) 
 

4.1. DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 
 
A Atividade Produtiva/Consolidadora (AP/AC) é uma área delimitada da propriedade 

onde são produzidos ou consolidados produtos vegetais. 
Como exemplo de AP podemos citar uma área da propriedade, arrendada a um 

determinado produtor e sob a responsabilidade técnica de um profissional habilitado, onde são 
cultivadas espécies cítricas (Laranja, lima ácida, lima doce, tangerina, tangor, etc.). Outro 
exemplo de AP seria um viveiro de mudas cítricas, pertencente a um produtor e sob a 
responsabilidade técnica de um profissional habilitado, onde são cultivadas diferentes 
combinações de copa e porta enxerto de espécies de citros. 

A AC pode ser por exemplo um PackingHouse em uma propriedade rural, onde se 
processa produtos vegetais pertencentes às espécies que possuem restrição fitossanitária. A AC 
também poderá estar localizada em uma propriedade urbana (estabelecimento), citamos como 
exemplo um box do CEAGESP onde são consolidados diferentes produtos e espécies vegetais 
que possuem restrição fitossanitária.  

 

4.2. RESPONSÁVEL PELO CADASTRO DA ATIVIDADE 
PRODUTIVA/CONSOLIDADORA 

 
O cadastro de AP/AC será realizado pelo produtor da propriedade que deverá indicar o 

Responsável Técnico das Unidades de Produção (UP) ou das Unidades de Consolidação (UC) 
que serão vinculadas na AP/AC. 

O Responsável Técnico deverá aprovar seu vínculo nesta AP/AC (descrito no Item 4.4 
“Aprovação ou Rejeição do Vínculo como Responsável Técnico da AP/AC). Após concluído o 
cadastro, ou sempre que houver alteração deste, a AP/AC ficará sob análise do funcionário do 
Escritório de Defesa Agropecuária da CDA para ativação. 

 

4.3. PESQUISA E VISUALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 
PRODUTIVA/CONSOLIDADORA (AP/AC) 

 
1. Acessar a tela de pesquisa da propriedade no menu: 

Administração/Cadastros/Locais/Propriedades; 
2. Preencher os argumentos da pesquisa(mais utilizados são: código da propriedade ou 

CNPJ/CPF proprietário ou CNPJ/CPF produtor) e acionar o botão “Pesquisar” (Figura 16); 
3. Selecionar o registro da propriedade na tabela de resultados: o sistema exibirá a 

tabela contendo a(s) Atividade(s) Produtiva(s)/Consolidadora(s) vinculada(s) à propriedade 
(Figura 11); 

4. Selecionar o registro da AP/AC na tabela de resultados (o item ficará com fundo 
verde escuro), em seguida, acionar o botão “Visualizar Atividade Produtiva/Consolidadora”; 

5. O sistema abrirá a tela de visualização dos dados da AP/AC (Figura 17), com a aba 
“Dados básicos da Atividade Produtiva/Consolidadora” onde são exibidas as informações 
cadastradas para a atividade e a aba “Ocorrências no Cadastro” (Figura 18), na qual poderão ser 
consultadas as informações sobre o cadastro e as alterações da situação cadastral desta AP/AC.  
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Figura 16 – Tela de pesquisa da propriedade e tabela de resultados da pesquisa. 
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Figura 17 - Tela de visualização da Atividade Produtiva/Consolidadora – Aba “Dados básicos 
da Atividade Produtiva/Consolidadora”. 
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Figura 18 - Tela de visualização da Atividade Produtiva/Consolidadora – Aba “Ocorrências no 
Cadastro”. 

 
 

4.4. APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DO VÍNCULO COMO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA ATIVIDADE 
PRODUTIVA/CONSOLIDADORA (AP/AC) 

 
A aprovação ou rejeição de vinculo como Responsável Técnico deverá ser realizado na 

tela de Alteração da AP/AC: 
 
1. Selecionar a AP/AC na tabela de resultados da tela de pesquisa de propriedades, 

conforme descrito no item “Pesquisa e visualização da Atividade Produtiva/Consolidadora” e 
acionar o botão “Alterar Atividade Produtiva”; 

2. O sistema abrirá a tela alteração da AP/AC (Figura 19); 
3. Selecionar o nome do “Responsável Técnico” (o item ficará com fundo verde 

escuro); 
4. Acionar o botão “Aprovar vínculo” ou “Rejeitar vínculo”; 
5. clicar no botão “salvar”. 
Observação: A AP/AC ficará “em análise” para aprovação do funcionário do Escritório 

de Defesa Agropecuária da CDA. 
 

4.5. ALTERAÇÃO DE DADOS DA ATIVIDADE 
PRODUTIVA/CONSOLIDADORA 

 
1. Selecionar a AP/AC na tabela de resultados da tela de pesquisa de propriedades, 

conforme descrito no item “Pesquisa e visualização da AP/AC e acionar o botão “Alterar 
Atividade Produtiva”; 

2. Na tela de alteração da AP/AC (Figura 19), o Responsável Técnico também poderá 
alterar as informações dos campos: descrição, latitude, longitude, área, unidade de medida (da 
área), identificação do produto, local em que o Livro de Acompanhamento deverá estar 
disponível, e, quando exibidos, os campos nº RENASEM, data de validade (do RENASEM), 
tipo, nº do cadastro do viveiro ou depósito na CDA e validade do cadastro (da CDA); 

3. Acionar o botão “Salvar”. 
Observações: (i) A AP/AC que teve o cadastro alterado ficará sob análise da Unidade de 

Defesa Agropecuária responsável pelo município onde a propriedade está localizada, para 
ativação; (ii) Não é permitida a alteração da Atividade Produtiva/Consolidadora cancelada. 
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4.6. VINCULAÇÃO DE PRODUTOS NA ATIVIDADE 
PRODUTIVA/CONSOLIDADORA 

 
1. Na tela de alteração de dados da AP/AC, descrita no item anterior, acionar o botão 

“Vincular” no grupo de “Produtos”; 
2. O sistema abrirá a tela de pesquisa e vinculação de produtos (Figura 20); 
3. Selecionar o “Tipo de Produto” e a “Espécie” e acionar o botão “Ok”. 
 
Observação: (i) O produto indicado na AP/AC poderá ter seu vínculo excluído. Para 

isto, selecionar o registro do produto na tela de alteração da AP/AC e acionar o botão 
“Desvincular”; (ii) Porém, se a Unidade de Produção vinculada a AP/AC em questão utilizou 
determinado produto registrado na AP/AC (Ex: Fruto laranja), o sistema não permitirá a 
exclusão do produto. 

 

 

 

 
 

Figura 19 - Tela de alteração da Atividade Produtiva/Consolidadora. 
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Figura 20 - Tela de pesquisa e vinculação de produtos. 
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5. UNIDADE DE PRODUÇÃO (UP) 
 

5.1. DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 
 
A Unidade de Produção (UP) da propriedade rural ou da área de agroextrativismo (Ex: 

Palmito Jussara) é a origem do Certificado Fitossanitário de Origem (CFO), a partir da qual 
saem partidas de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal certificadas. 

Detalhes sobre a UP encontram-se na Instrução Normativa nº 55, de 4 de dezembro de 
2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

5.2. RESPONSÁVEL PELO CADASTRO DA UNIDADE DE 
PRODUÇÃO 

 
O cadastro de Unidade de Produção (UP) será realizado pelo Responsável Técnico 

habilitado para emissão de CFO/CFOC vinculado na AP/AC. 
O funcionário Eng(a). Agr(a). da Unidade de Defesa Agropecuária da CDA será 

responsável pela análise, ativação ou reprovação do cadastro da Unidade de Produção. 
O produtor poderá visualizar o cadastro da UP associada à AP/AC que o mesmo estiver 

vinculado. 
 

 

5.3. VISUALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE 
UMA ATIVIDADE PRODUTIVA/CONSOLIDADORA 

 
1. Na tela de visualização da Atividade Produtiva/Consolidadora (descrita no item 

“Pesquisa e visualização da Atividade Produtiva/Consolidadora” item 4.3, Figura 16) acionar o 
botão “Visualizar Unidade(s) de Produção”; 

2. O sistema carregará todas as Unidades de Produção vinculadas na Atividade 
Produtiva/Consolidadora (Figura 21); 

3. Selecionar a Unidade de Produção desejada (o cadastro selecionado ficará com 
fundo verde escuro) e acionar o botão “Visualizar”; 

4. O sistema exibirá a tela de visualização da Unidade de Produção com as abas 
“Dados Básicos da Unidade de Produção” (Figura 22), “Informações Complementares da 
Unidade de Produção” (Figura 23), “Ocorrências no Cadastro” (Figura 24)“Histórico de 
Certificações” (Figura 25), as quais possuem as seguintes informações: 

•••• “Dados Básicos da Unidade de Produção”: exibe o cadastro principal da Unidade de 
Produção.  

•••• “Informações Complementares da Unidade de Produção”: exibe as anotações 
relacionadas à Unidade de Produção realizadas pelo funcionário da Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária. 

•••• “Ocorrências no Cadastro”: exibe a data e o usuário que realizou a ação de cadastro 
ou de alteração da situação cadastral da Unidade de Produção. 

•••• “Histórico de Certificações”: exibe o valor inicialmente indicado para a estimativa 
de produção e o controle de saldo limite disponível, que compreende o consumo de saldo pela 
emissão de CFO e o estorno de saldo pelo cancelamento de CFO. Exibe também as alterações 
na estimativa de produção. 
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Figura 21 - Tela de visualização da(s) Unidade(s) de Produção vinculadas à Atividade 
Produtiva/Consolidadora. 

 
 

 

 
 

Figura 22 - Tela de visualização da Unidade de Produção – Aba Dados Básicos da Unidade de 
Produção. 
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Figura 23 - Tela de visualização da Unidade de Produção – Aba Informações Complementares 
da Unidade de Produção. 

 
 

 
 

Figura 24 - Tela de visualização da Unidade de Produção – Aba Ocorrências do Cadastro. 
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Figura 25 - Tela de visualização da Unidade de Produção – Aba Histórico de Certificações. 
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6. UNIDADE DE CONSOLIDAÇÃO 
 

6.1. DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 
 
A Unidade de Consolidação – UC é a origem do Certificado Fitossanitário de Origem 

Consolidado – CFOC. A UC poderá ser beneficiadora, processadora ou embaladora, a partir da 
qual saem partidas provenientes de lotes consolidados de plantas, partes de vegetais ou produtos 
de origem vegetal certificadas. 

Detalhes sobre a UC encontram-se na Instrução Normativa nº 55, de 4 de dezembro de 
2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

No sistema GEDAVE a inclusão da UC somente será possível após a inclusão e 
cadastro de Atividade Produtiva/Consolidadora dentro da Propriedade. (Consultar Manual, item 
4). 

 

6.2. RESPONSÁVEL PELO CADASTRO DA UNIDADE DE 
CONSOLIDAÇÃO 

 
O cadastro de UC será realizado pelo Responsável Técnico habilitado para emissão de 

CFO/CFOC.  
O funcionário da Unidade de Defesa Agropecuária da CDA será responsável pela 

análise, ativação ou reprovação do cadastro da UC. 
O produtor poderá visualizar os cadastros das Unidades de Consolidação da Atividade 

Produtiva/Consolidadora que o mesmo estiver vinculado. 
 

6.3. VISUALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSOLIDAÇÃO 
DE UMA ATIVIDADE PRODUTIVA/CONSOLIDADORA 

 
1. Na tela de visualização da Atividade Produtiva/Consolidadora ora cadastrada 

(procedimento descrito no item deste Manual “Pesquisa e visualização da Atividade 
Produtiva/Consolidadora” item 4.3, Figura 16), acionar o botão “Visualizar Unidade(s) de 
Consolidação”; 

2. O sistema exibirá a listagem de todas as Unidades de Consolidação cadastradas para 
a Atividade Produtiva/Consolidadora (Figura 26); 

3. Selecionar a UC desejada (o cadastro selecionado ficará com fundo verde escuro) e 
acionar o botão “Visualizar”; 

4. O sistema exibirá a tela de visualização da UC com as abas “Dados Básicos da 
Unidade de Consolidação” (Figura 27), “Informações Complementares da Unidade de 
Consolidação” (Figura 28) e “Ocorrências no Cadastro” (Figura 29), as quais possuem as 
seguintes informações: 
 

•••• “Dados Básicos da Unidade de Consolidação”: exibe o cadastro principal da UC.  
•••• “Informações Complementares da Unidade de Consolidação”: exibe as anotações 

relacionadas à UC realizadas pelo funcionário da Coordenadoria de Defesa Agropecuária. 
“Ocorrências no Cadastro”: exibe a data e o usuário que realizou a ação de cadastro ou 

de qualquer alteração da situação cadastral da UC. 
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Figura 26 – Tela de visualização da(s) Unidade(s) de Consolidação da Atividade 
Produtiva/Consolidadora. 

 
 

 
 

Figura 27 – Tela de visualização da Unidade de Consolidação – Aba Dados Básicos da Unidade 
de Consolidação. 
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Figura 28 – Tela de visualização da Unidade de Consolidação – Aba Informações 
Complementares da Unidade de Consolidação. 

 
 

 
 

Figura 29 – Tela de visualização da Unidade de Consolidação – Aba Ocorrências no Cadastro. 
 

 
 

6.4. ALTERAÇÃO DA UNIDADE DE CONSOLIDAÇÃO 
 
1. Na tela de visualização da UC (procedimento descrito no item deste Manual 

“Pesquisa e visualização da Atividade Produtiva/Consolidadora”), acionar o botão “Alterar”; 
2. Realizar as alterações necessárias e concluir acionando o botão “Salvar”. 
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Observações: (i) A UC que teve o cadastro alterado ficará sob análise da Unidade de 
Defesa Agropecuária responsável pelo município onde a propriedade está localizada, para 
ativação; (ii) Não é permitida a alteração da UC cancelada.  

 

6.5. EXCLUSÃO DA UNIDADE DE CONSOLIDAÇÃO 
 
Na tela de visualização da UC (procedimento descrito no item deste Manual “Pesquisa e 

visualização da Atividade Produtiva/Consolidadora”), acionar o botão “Excluir”. 
 
Observação: A UC uma vez ativada não poderá ser excluída do sistema. 
 

6.6. CANCELAMENTO DA UNIDADE DE CONSOLIDAÇÃO 
 
O cancelamento da UC deverá ser solicitado pelo Responsável Técnico, formalmente, 

para a Unidade de Defesa Agropecuária responsável pelo município onde a propriedade está 
localizada. 
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7. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

7.1. DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 
 
Documento externo é o documento emitido por outro OEDSV (Permissão de Trânsito 

Vegetal Externa), por Responsável Técnico devidamente Habilitado para emissão de 
CFO/CFOC em outros Estados diferentes de São Paulo (Certificado Fitossanitário de Origem 
Externo, Certificado Fitossanitário Consolidado de Origem Externo) ou pelo próprio MAPA 
(Certificado Fitossanitário, Certificado Fitossanitário de Reexportação, Termo de Fiscalização). 

A utilização do documento externo no GEDAVE só é possível após o mesmo ter sido 
cadastrado neste sistema. 

 

7.2. RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO DE DOCUMENTOS 
EXTERNOS 

 
A inclusão do documento externo deve ser realizada pelo Responsável Técnico 

Habilitado para emissão de CFO/CFOC da Atividade Produtiva/Consolidadora quando o 
propósito for utilizá-lo na composição de um lote em uma Unidade de Consolidação. 

Para inclusão do documento externo no GEDAVE o usuário deverá cadastrar algumas 
informações básicas exigidas pelo sistema e anexar arquivo em formato PDF 
(PortableDocumentFormat) que represente a imagem fiel do documento original. O documento 
original deverá ser arquivado para fins de auditoria.  

Todo documento externo incluído no sistema deve ser validado pelo engenheiro 
agrônomo da CDA para poder ter seus produtos vinculados a um lote consolidado no GEDAVE. 

O produtor/consolidador poderá visualizar os documentos externos cadastrados nas 
Atividades Produtivas/Consolidadoras que o mesmo estiver vinculado.  

 

7.3. PESQUISA E VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO 
EXTERNO 

 
1. Acessar o menu ÁREA VEGETAL – CONTROLES – DOCUMENTO EXTERNO 

(Figura 30); 
2. O sistema abrirá a tela de pesquisa de documentos externos (Figura 31); 
3. Preencher os argumentos da pesquisa e acionar o botão “Pesquisar”; 
4. O sistema exibirá a tabela com o resultado da pesquisa (Figura 32); 
5. Selecionar o cadastro na tabela de resultados da pesquisa (o item ficará com fundo 

de cor verde escuro) e acionar o botão “Visualizar”; 
6. O sistema abrirá a tela de visualização de Documento Externo com as abas “Dados 

Básicos do Documento Externo” (Figura 33) e “Ocorrências no cadastro” (Figura 34): 
•••• “Dados Básicos do Documento Externo”: exibe as informações cadastradas e o 

endereço de acesso ao documento em formato PDF. 
•••• “Ocorrências no Cadastro”: exibe a data e o usuário que realizou a ação de cadastro 

ou de alteração da situação cadastral da Unidade de Consolidação. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 30 – Tela principal exibindo o menu de acesso aos documentos externos.

 

Figura 31 – Tela de pesquisa de doc

 

 
Tela principal exibindo o menu de acesso aos documentos externos.

 

 
Tela de pesquisa de documentos externos com destaque ao botão incluir doc. 

Externo. 
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Tela principal exibindo o menu de acesso aos documentos externos. 

 

umentos externos com destaque ao botão incluir doc. 
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Figura 32 – Tela de pesquisa de documentos externos com exemplo de tabela de resultados da 

pesquisa. 
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Figura 33 – Tela de visualização de documentos externos com exemplo de exibição da aba 

Dados Básicos do Documento Externo. 
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Figura 34 – Tela de visualização de documentos externos com exemplo de exibição da aba 

“Ocorrências no Cadastro”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. CADASTRO DE LAUDO LA
 

8.1. DESCRIÇÃO DA FUNCION
 
Esta funcionalidade permitirá vincular informações básicas e o arquivo com a imagem 

fiel do laudo laboratorial de diagnóstico fitossanitário no sistema GEDAVE, permitindo a 
utilização deste laudo laboratorial, quando exigido, p

 

8.2. RESPONSÁVEL PELA INC
LABORATORIAL

 
A inclusão do laudo laboratorial será realizada pelo Responsável Técnico Habilitado 

para emissão de CFO/CFOC da Atividade Produtiva/Consolidadora. 
Para inclusão do laudo la

informações básicas exigidas pelo sistema e anexar arquivo em formato PDF que represente a 
imagem fiel do laudo laboratorial original. O documento original deverá ser arquivado para fins 
de auditoria.  

 

8.3. PESQUISA E VISUALIZA
LABORATORIAL

 
1. Acessar o menu ÁREA VEGETAL 

(Figura 35); 
2. Indicar um ou mais argumentos na tela de pesquisa de laudo laboratorial e acionar o 

botão “Pesquisar”; 
3. O sistema exibirá a tabela com o resultado da pesquisa de laudo laboratorial (Figura 

36); 
4. Selecionar o cadastro do laudo laboratorial na tabela de resultados da pesquisa (o 

item ficará com fundo verde escuro) e acionar o botão “Visualizar”.
5. O sistema abrirá a tela de visualização de Laudo laboratorial com as informações 

cadastradas e o endereço de acesso ao documento em formato PDF anexado (Figura 
 

Figura 35 – Tela principal mostrando o menu de acesso aos laudos laboratoriais.
 
 
 
 
 
 

CADASTRO DE LAUDO LABORATORIAL 

DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

Esta funcionalidade permitirá vincular informações básicas e o arquivo com a imagem 
fiel do laudo laboratorial de diagnóstico fitossanitário no sistema GEDAVE, permitindo a 
utilização deste laudo laboratorial, quando exigido, para emissão de CFO, CFOC ou PTV.

RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO DO LAUDO 
LABORATORIAL 

A inclusão do laudo laboratorial será realizada pelo Responsável Técnico Habilitado 
para emissão de CFO/CFOC da Atividade Produtiva/Consolidadora.  

Para inclusão do laudo laboratorial no GEDAVE o usuário deverá cadastrar algumas 
informações básicas exigidas pelo sistema e anexar arquivo em formato PDF que represente a 
imagem fiel do laudo laboratorial original. O documento original deverá ser arquivado para fins 

PESQUISA E VISUALIZAÇÃO DE LAUDO 
LABORATORIAL 

Acessar o menu ÁREA VEGETAL – CONTROLES – LAUDO LABORATORIAL 

Indicar um ou mais argumentos na tela de pesquisa de laudo laboratorial e acionar o 

O sistema exibirá a tabela com o resultado da pesquisa de laudo laboratorial (Figura 

Selecionar o cadastro do laudo laboratorial na tabela de resultados da pesquisa (o 
item ficará com fundo verde escuro) e acionar o botão “Visualizar”. 

á a tela de visualização de Laudo laboratorial com as informações 
cadastradas e o endereço de acesso ao documento em formato PDF anexado (Figura 

 
Tela principal mostrando o menu de acesso aos laudos laboratoriais.
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Esta funcionalidade permitirá vincular informações básicas e o arquivo com a imagem 
fiel do laudo laboratorial de diagnóstico fitossanitário no sistema GEDAVE, permitindo a 

ara emissão de CFO, CFOC ou PTV. 

LUSÃO DO LAUDO 

A inclusão do laudo laboratorial será realizada pelo Responsável Técnico Habilitado 

boratorial no GEDAVE o usuário deverá cadastrar algumas 
informações básicas exigidas pelo sistema e anexar arquivo em formato PDF que represente a 
imagem fiel do laudo laboratorial original. O documento original deverá ser arquivado para fins 

ÇÃO DE LAUDO 

LAUDO LABORATORIAL 

Indicar um ou mais argumentos na tela de pesquisa de laudo laboratorial e acionar o 

O sistema exibirá a tabela com o resultado da pesquisa de laudo laboratorial (Figura 

Selecionar o cadastro do laudo laboratorial na tabela de resultados da pesquisa (o 

á a tela de visualização de Laudo laboratorial com as informações 
cadastradas e o endereço de acesso ao documento em formato PDF anexado (Figura 37). 

 

Tela principal mostrando o menu de acesso aos laudos laboratoriais. 



 

Figura 36 – Tela de pesquisa de laudo laboratorial com exemplo de tabela de resultados da 

 Figura 3

 
ela de pesquisa de laudo laboratorial com exemplo de tabela de resultados da 

pesquisa. 
 

Figura 37 – Tela de visualização de laudo laboratorial. 
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ela de pesquisa de laudo laboratorial com exemplo de tabela de resultados da 
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9. CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO DE ORIGEM (CFO) 
 

9.1. DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 
 
O Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) é o documento emitido na origem para 

atestar a condição fitossanitária da partida de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem 
vegetal de acordo com as normas de Defesa Sanitária Vegetal do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - MAPA. A origem do CFO é a Unidade de Produção (UP), da 
propriedade rural ou da área de agroextrativismo, a partir da qual saem partidas de plantas, 
partes de vegetais ou produtos de origem vegetal certificadas. O CFO fundamenta a emissão da 
Permissão de Trânsito de Vegetais – PTV. 

Detalhes sobre o CFO encontram-se na Instrução Normativa nº 55, de 4 de dezembro de 
2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

9.2. RESPONSÁVEL PELO CADASTRO DO CFO 
 
O CFO deve ser cadastrado no GEDAVE pelo Responsável Técnico Habilitado para 

emissão de CFO/CFOC (RT) da Atividade Produtiva/Consolidadora (AP/AC). 
Alguns CFOs incluídos no sistema deverão ser validados pelo engenheiro agrônomo da 

CDA para poder ser emitidos. 
O produtor (PJ ou PF) poderá visualizar os CFOs cadastrados nas APs/ACsque o 

mesmo estiver vinculado.  
 

9.3. PESQUISA E VISUALIZAÇÃO DE CFO 
 
1. Acessar o menu ÁREA VEGETAL – CONTROLE – CONTROLE CFOs (Figura 

38); 
2. O sistema abrirá as telas de pesquisa (Figuras 39 a 42); 
3. Preencher os argumentos da pesquisa e acionar o botão “Pesquisar”; 
4. O sistema exibirá a tabela com o resultado da pesquisa; 
5. Selecionar o cadastro na tabela de resultados (o item ficará com fundo verde escuro) 

e acionar o botão “Visualizar”; 
6. O sistema abrirá a tela de visualização do CFO com as abas “Dados básicos do 

CFO” (Figura 43), “Ocorrências no cadastro” (Figura 44) e “Controle de saldo dos produtos do 
CFO” (Figura 45). 

•••• Dados básicos do CFO: exibe todos os dados cadastrados no CFO e, quando 
houver, o endereço para visualização do Laudo laboratorial. 

•••• “Ocorrências no Cadastro”: exibe a data e o usuário que realizou a ação de cadastro 
ou de alteração da situação cadastral do CFO. 

•••• Controle de Saldo de Produtos do CFO: exibe o consumo de saldo do(s) produto(s) 
do CFO para a consolidação de lotes ou emissão de PTVs e, quando houver, o estorno de saldo 
do(s) produto(s) do CFO. 

 
 



 

Figura 39. – Tela de pesquisa de CFO 

 
Figura 38 – Menu de acesso ao CFO. 

 
 

 
Tela de pesquisa de CFO – Pesquisa pelo número do CFO ou código de barras.
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Pesquisa pelo número do CFO ou código de barras. 
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Figura 40 – Tela de pesquisa de CFO – Pesquisa pela regional e município. 

 
 

 

Figura 41 – Tela de pesquisa de CFO – Pesquisa por produtor ou propriedade. 
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Figura 42 – Tela de pesquisa de CFO – Pesquisa por Responsável Técnico. 
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Figura 43 – Tela de visualização do CFO – Aba “Dados Básicos do CFO”. 
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Figura 44 – Tela de visualização do CFO – Aba “Ocorrências no Cadastro”. 

 
 

 

 
Figura 45 – Tela de visualização do CFO – Aba “Controle de Saldo de Produtos do CFO”. 

 
 

9.4. EMISSÃO DO FORMULÁRIO E IMPRESSÃO DO CFO 
 
1. Na tela de visualização do CFO acionar o botão “Gerar CFO” (Figura 45). 

Observações:(i) O CFO será gerado arquivo no formato “PDF” para impressão como “pop-up” 
(desbloqueie gerenciador de “pop-up” do seu navegador); (ii) O CFO será criptografado e 
poderá ser impresso e ter sua autenticidade consultada publicamente através do código de barras 
(consute o item “Consulta Pública de CFOS, CFOCS e PTVs”); (iii) O responsável técnico 
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deverá assinar o CFO impresso e manter uma via anexada junto ao livro de acompanhamento da 
UP. 

10. LOTES 
 

10.1. DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE: 
 
Define-se lote como o conjunto de produtos da mesma espécie, de tamanho definido e 

que apresentam conformidades fitossanitárias semelhantes, formado por produtos previamente 
certificados com CFO, CFOC, PTV, CF, CFR e TF. Cada lote formado é identificado pelo 
GEDAVE com um número, composto pelo código da inscrição da Unidade de Consolidação 
(UC), ano, com dois dígitos, e número sequencial. No GEDAVE o lote pode ser consolidado a 
partir de documentos (PTV de fora do estado de São Paulo, Certificado Fitossanitário, 
Certificado Fitossanitário de Reexportação, Termo de Fiscalização) ou CFOs, CFOCs e PTVs 
emitidos pelo próprio sistema. Somente poderão ser consolidados lotes de produtos previamente 
indicados na UC. O cadastro do Lote deverá ser realizado pelo Responsável técnico habilitado 
para emissão de CFO/CFOC da UC e que será responsável pela emissão do CFOC. 

Detalhes sobre a UC encontram-se na Instrução Normativa nº 55, de 4 de dezembro de 
2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

10.2. RESPONSÁVEL PELO CADASTRO E EMISSÃO DO 
LOTE 

 
O lote deve ser cadastrado no GEDAVE pelo Responsável Técnico Habilitado para 

emissão de CFO/CFOC (RT) da Atividade Produtiva/Consolidadora (AP/AC). 
O responsável técnico e a pessoa física vinculada ao CNPJ da empresa consolidadora 

(AC) poderá visualizar os lotes cadastrados nas APs/ACs que o mesmo estiver vinculado.  
 

10.3. PESQUISAR E VISUALIZAR LOTES 
 

1. Acessar o menu ÁREA VEGETAL – CONTROLES – LOTES CFOCs (Figura 46). 
O sistema abrirá a tela de pesquisa de Lotes (Figura 47); 

2. Preencher os argumentos da pesquisa e acionar o botão “Pesquisar”. O sistema 
exibirá a tabela com resultado(s) da pesquisa (Figura 48); 

3. Selecionar o cadastro do lote na tabela de resultados da pesquisa (o item ficará com 
fundo verde escuro) e acionar o botão “Visualizar”.  
 

 
 

Figura 46 – Menu de acesso aos Lotes CFOCs 
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Figura 47 – Tela de pesquisa de lote com tabela de resultados. 

 
 

 

 
Figura 48 – Tela de visualização de lote. 
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11. CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO DE ORIGEM 
CONSOLIDADO 
 

11.1. DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 
 
O Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado (CFOC) é o documento emitido na 

Atividade Produtiva/Consolidadora (AP/AC) de origem para atestar a condição fitossanitária da 
partida de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal de acordo com as normas 
de defesa sanitária vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. A 
origem do 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, partes de 
vegetais ou produtos de origem vegetal certificados. O CFOC fundamentará a emissão da 
Permissão de Trânsito de Vegetais – PTV. 

Detalhes sobre o CFOC encontram-se na Instrução Normativa nº 55, de 4 de dezembro 
de 2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

11.2. RESPONSÁVEL PELO CADASTRO E EMISSÃO DO 
CFOC 

 
O CFOC deve ser cadastrado no GEDAVE pelo Responsável Técnico Habilitado para 

emissão de CFO/CFOC da AP/AC. Alguns CFOCs incluídos no sistema deverão ser validados 
pelo engenheiro agrônomo da CDA para poderem ser emitidos. 

O responsável técnico e a pessoa física vinculada ao CNPJ da empresa consolidadora 
(AC) poderá visualizar os CFOCs cadastrados nas APs/ACs que o mesmo estiver vinculado.  

 

11.3. PESQUISA E VISUALIZAÇÃO DE CFOC 
 
1. Acessar o menu ÁREA VEGETAL – CONTROLE – CONTROLE CFOCs (Figura 

49); 
2. O sistema abrirá a tela de pesquisa; 
3. Preencher os argumentos da pesquisa e acionar o botão “Pesquisar”; 
4. O sistema exibirá a tabela com o resultado da pesquisa (Figura 50 a 53); 
5. Selecionar o cadastro na tabela de resultados (o item ficará com fundo verde escuro) 

e acionar o botão “Visualizar”; 
6. O sistema abrirá a tela de visualização do CFOC com as abas “Dados básicos do 

CFOC” (Figura 54), “Ocorrências no cadastro” (Figura 55) e “Controle de saldo dos produtos 
do CFOC” (Figura 56). 

•••• Dados básicos do CFOC: exibe todos os dados cadastrados no CFOC e, quando 
houver, o endereço para visualização do Laudo laboratorial. 

•••• “Ocorrências no Cadastro”: exibe a data e o usuário que realizou a ação de cadastro 
ou de alteração da situação cadastral do CFOC. 

•••• Controle de Saldo de Produtos do CFOC: exibe o consumo de saldo do(s)  
produto(s) do CFOC para a consolidação de lotes ou emissão de PTVs e, quando houver, o 
estorno de saldo do(s) produto(s) do CFOC. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Figura 4

Figura 50 – Tela de pesquisa de CFOC 

 
Figura 49 – Menu de acesso ao controle de CFOCs. 

 
 

 
Tela de pesquisa de CFOC – Pesquisa pelo número do CFOC ou código de barras.
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Pesquisa pelo número do CFOC ou código de barras. 
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Figura 51 – Tela de pesquisa de CFOC – Pesquisa pela regional e município. 

 
 

 

 
Figura 52 – Tela de pesquisa de CFOC – Pesquisa por produtor, propriedade, ou AP/AC. 
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Figura 53 – Tela de pesquisa de CFOC – Pesquisa por responsável técnico. 
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Figura 54 – Tela de visualização do CFOC – Aba “Dados Básicos do CFOC”. 
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Figura 55 – Tela de visualização do CFOC – Aba “Ocorrências no Cadastro”. 

 

 

 
Figura 56 – Tela de visualização do CFOC – Aba “Controle de Saldo de Produtos do CFOC”. 

 
 

11.4. EMISSÃO DO FORMULÁRIO E IMPRESSÃO DO CFOC 
 
1. Na tela de visualização do CFOC acionar o botão “Gerar CFOC”. 
 
Observações: (i) O CFOC será gerado arquivo no formato “PDF” para impressão como 

“pop-up” (desbloqueie gerenciador de “pop-up” do seu navegador); (ii) O CFOC será 
criptografado e poderá ser impresso e ter sua autenticidade consultada publicamente através do 
código de barras (consute o item “Consulta Pública de CFOCS, CFOCCS e PTVs”); (iii) O 
responsável técnico deverá assinar o CFOC impresso e manter uma via anexada junto ao livro 
de acompanhamento da UP. 
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12. PERMISSÃO DE TRÂNSITO VEGETAL 
 

12.1. DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 
 
A Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV é um documento oficial emitido para 

acompanhar o trânsito da partida de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal, 
produzidos em conformidade com as normas de defesa sanitária vegetal com o objetivo de 
evitar a dispersão de pragas regulamentadas.  

Detalhes sobre a PTV estão disponíveis na Instrução Normativa n° 54, de 4 de 
dezembro de 2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

 
 

12.2. RESPONSÁVEL PELO CADASTRO DA PTV 
 
A Permissão de Transito Vegetal (PTV) poderá ser solicitada pelo usuário, produtor ou 

responsável técnico habilitado para emissão de CFO/CFOC da AP/AC da propriedade pelo 
sistema GEDAVE, através do pré-cadastro da PTV no sistema. 

A ativação ou não da PTV será realizada pelo engenheiro agrônomo da CDA, somente 
quando a mesma ficar “em análise” nos seguintes casos: (a) Tiver produtos derivados de mais 
que um CFO/CFOC; (b) Não conter o número da Nota Fiscal; (c) Tiver data de validade 
superior a 3 dias da data de cadastro; (d) Tiver conteúdo importado do CFO/CFOC alterado pelo 
usuário. Após a ativação, o interessado deverá obter o DARE para recolhimento de taxa pela 
emissão da PTV através do sistema GEDAVE. 

O engenheiro agrônomo da CDA poderá emitir a PTV após a confirmação do 
recolhimento da taxa correspondente, atendendo a legislação vigente. 

Após a emissão da PTV pelo engenheiro agrônomo da CDA, caberá ao usuário a 
impressão da mesma. 

A autenticidade da PTV, emitida pelo GEDAVE, poderá ser consultada eletronicamente 
pelo sítio da CDA (www.defesaagropecuaria.sp.gov.br/) através da consulta do código de barras 
desses documentos. 

 
 

12.3. CADASTRO DE INFORMAÇÕES DA PTV 
 
1. Acessar o menu ÁREA VEGETAL – DIÁRIOS – EMISSÃO DE PTV (Figura 57); 
2. O sistema abrirá a tela de pesquisa (Figura 58), acionar o botão “Incluir” no canto 

inferior direito da tela; 
3. O sistema abrirá a tela “Dados do Interessado” (Figura 59). Preencher o 

“CNPJ/CPF”. Selecionar a propriedade do interessado cadastrada no GEDAVE e acionar o 
botão “Prosseguir; 

4. Vincular os produtos, laudo laboratorial, declaração adicional, tratamento 
fitossanitário com fins quarentenários e preencher os campos de dados dos grupos partida 
lacrada, dados do destinatário, transporte e validade (vide detalhes nos próximos itens). 

5. Acionar o botão “Salvar” (Figura 60). 
 
Observações: (i) Após acionar o botão “Salvar” o sistema verificará e deixará sob 

análise do engenheiro agrônomo da Unidade da CDA apenas a PTV que: (a) Tiver produtos 
derivados de mais que um CFO/CFOC; (b) Não conter o número da Nota Fiscal; (c) Tiver data 
de validade superior a 3 dias da data de cadastro; (d) Tiver conteúdo importado do CFO/CFOC 
alterado pelo usuário. (ii) As demais PTVs serão ativadas automaticamente e poderá ser gerado 
o DARE referente à taxa de recolhimento, pré requisito para emissão da PTV.  

 
 



 

Figura 5

Figura 58 – Tela de pesquisa de PTV. Observe o botão “Incluir” no canto inferior da tela.

Figura 59 – Tela de cadastro inicial da PTV 

 
Figura 57 – Menu de acesso ao cadastro de PTV. 

 
 

 
Tela de pesquisa de PTV. Observe o botão “Incluir” no canto inferior da tela.

 
 

 
Tela de cadastro inicial da PTV – Dados do Interessado.
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Tela de pesquisa de PTV. Observe o botão “Incluir” no canto inferior da tela. 

 

Dados do Interessado. 



 50

 
 

Figura 60 – Tela completa de cadastro de PTV. 
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12.4. INCLUSÃO DE PRODUTOS NA PTV 
 
1. Na tela de cadastro da PTV acionar o botão “Incluir” na pasta “Produto(s)” da PTV. 

O sistema abrirá a tela inicial de inclusão de produtos (Figura 61); 
2. Identificar o tipo de documento (CFO e CFOC), digitar o código de barras do CFO 

ou CFOC e acionar o botão “Prosseguir”. O sistema abrirá a tela ilustrada na Figura 62; 
3. Selecionar o produto do documento, preencher a quantidade e a unidade de medida. 

Caso sejam selecionadas unidades de medida tipo saco, caixa, bandeja, indicar a quantidade em 
quilogramas de cada embalagem. Se indicadas quantidades em maço ou pacote indicar a 
quantidade de hastes por embalagem. 

Observações: (i) A origem da PTV deve ser idêntica a origem do CFO ou CFOC do 
produto; (ii) O sistema importará os dados relacionados ao produto do CFO ou CFOC a partir 
dos campos: Dados de partida lacrada (número do lacre, número do porão e número do 
contêiner), Laudo(s) Laboratorial(is), Tratamento(s) fitossanitário(s) com fins quarentenários e 
Declaração(ões) Adicional(is). 

 

 
 

Figura 61 – Tela inicial de inclusão de produtos. 
 
 

 
 

Figura 62 – Tela completa de inclusão de produtos. 
 

 
 
 



 

12.5. INDICAÇÃO DE DESTINA
 
1. Selecionar a opção de destinatário “Estado de São Paulo”, de “Outro Estado”, ou, 

caso a PTV seja destinada para embasar um Certificado Fitossanitário, indique “Exportação”.
2. Preencha os dados do destinatário 

Paulo” (Figura 63), será obrigatório que o destinatário e a propriedade de destino estejam 
cadastrados no GEDAVE, digitar o número do documento no campo CPF/CNPJ do destinatári
O sistema exibirá o nome e documento do destinatário. Selecionar a propriedade para o sistema 
carregar o endereço e município/UP do destinatário automaticamente; (2) Se o usuário for de 
“Outro Estado” (Figura 64), digitar o número do CPF/CNPJ, nome e en
selecionar a Unidade da Federação e o Município; (3) Se o destinatário final do produto for de 
outro país, selecionar “Exportação” (Figura 
pelo recebimento do produto na fronteira, p
Aeroporto/Porto e selecionar a Unidade da Federação e o Município de embarque do produto no 
país, ou seja, o destino final do produto no Brasil.

 
 

Figura 63 – Grupo de Dados do Destinatário com exemplo d
destinatário localizado no Estado de São Paulo.

Figura 64 – Grupo de Dados do Destinatário com exemplo de exibição de campos para 

Figura 65 – Grupo de Dados do Destinatário com exemplo de exibição de campos para 

INDICAÇÃO DE DESTINATÁRIO DA PTV 

Selecionar a opção de destinatário “Estado de São Paulo”, de “Outro Estado”, ou, 
caso a PTV seja destinada para embasar um Certificado Fitossanitário, indique “Exportação”.

Preencha os dados do destinatário – (1) Se o destinatário for do “Estado de São 
), será obrigatório que o destinatário e a propriedade de destino estejam 

cadastrados no GEDAVE, digitar o número do documento no campo CPF/CNPJ do destinatári
O sistema exibirá o nome e documento do destinatário. Selecionar a propriedade para o sistema 
carregar o endereço e município/UP do destinatário automaticamente; (2) Se o usuário for de 

), digitar o número do CPF/CNPJ, nome e endereço do destinatário e 
selecionar a Unidade da Federação e o Município; (3) Se o destinatário final do produto for de 
outro país, selecionar “Exportação” (Figura 65), digitar o número do CPF/CNPJ do responsável 
pelo recebimento do produto na fronteira, porto ou aeroporto, preencher o nome e endereço do 
Aeroporto/Porto e selecionar a Unidade da Federação e o Município de embarque do produto no 
país, ou seja, o destino final do produto no Brasil. 

 
Grupo de Dados do Destinatário com exemplo de exibição de campos para 

destinatário localizado no Estado de São Paulo. 
 
 

 
Grupo de Dados do Destinatário com exemplo de exibição de campos para 

destinatário de outro Estado. 
 
 

 
Grupo de Dados do Destinatário com exemplo de exibição de campos para 

exportação. 
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Selecionar a opção de destinatário “Estado de São Paulo”, de “Outro Estado”, ou, 
caso a PTV seja destinada para embasar um Certificado Fitossanitário, indique “Exportação”. 

(1) Se o destinatário for do “Estado de São 
), será obrigatório que o destinatário e a propriedade de destino estejam 

cadastrados no GEDAVE, digitar o número do documento no campo CPF/CNPJ do destinatário. 
O sistema exibirá o nome e documento do destinatário. Selecionar a propriedade para o sistema 
carregar o endereço e município/UP do destinatário automaticamente; (2) Se o usuário for de 

dereço do destinatário e 
selecionar a Unidade da Federação e o Município; (3) Se o destinatário final do produto for de 

), digitar o número do CPF/CNPJ do responsável 
orto ou aeroporto, preencher o nome e endereço do 

Aeroporto/Porto e selecionar a Unidade da Federação e o Município de embarque do produto no 

 

e exibição de campos para 

 

Grupo de Dados do Destinatário com exemplo de exibição de campos para 

 

Grupo de Dados do Destinatário com exemplo de exibição de campos para 
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12.6. INDICAÇÃO DE DADOS DO TRANSPORTE, NOTA 
FISCAL E VALIDADE DA PTV 

 
1. Na tela de cadastro da PTV selecionar o tipo de transporte, digitar a identificação do 

veículo (informar a placa do veículo no caso de transporte rodoviário), indicar se existe rota de 
trânsito definida e preencher o itinerário, indicar se existe nota fiscal, preencher o número da 
Nota Fiscal e cadastrar a data de validade da PTV. 

 

12.7. CONCLUSÃO DO CADASTRO DA PTV 
 
1. Após o preenchimento de todas as informações necessárias, acionar o botão 

“Salvar”. O sistema exibirá mensagem com o número provisório da PTV que deverá ser anotado 
para consultas futuras (Figura 66). 

 
Observações: (i) Se a validade da PTV for superior a 3 (três) dias a contar do dia do 

cadastro (o qual também será considerado) ou não houver preenchimento do número da Nota 
Fiscal, a PTV ficará em análise para fins de ativação pelo engenheiro agrônomo da Unidade da 
CDA. A liberação da emissão do DARE para recolhimento da taxa correspondente à emissão da 
PTV só ocorrerá após a ativação do cadastro da PTV; (ii) A emissão da PTV pelo engenheiro 
agrônomo da CDA está condicionada ao prévio recolhimento da taxa desse serviço. 

 
 

 

 
Figura 66 – Mensagem de sucesso no cadastro da PTV com o número provisório. 
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12.8. OBTENÇÃO DO DARE PARA RECOLHIMENTO DE 
TAXA PELA EMISSÃO DE PERMISSÃO DE TRÂNSITO 

 
Acessar o Menu Administração/Financeiro/DARE/Gerar DARE (Figura 67). O sistema 

exibirá a tela de pesquisa por “Numero” provisório do cadastro da PTV (ver número na Figura 
66) ou “CPF/CNPJ” do Interessado (Figura 68); 

 

 

Figura 67. Menu de emissão do DARE 
 
 

 

Figura 68. – Tela para pesquisa do documento cadastrado para emissão do DARE. 
 

 
Para tipo de pesquisa por “Numero”  
1. Informar o ”Númerodo Cadastro PTV” e acionar o botão “Pesquisar” (Figura 69). 
2. O sistema exibirá a tabela de resultados com a PTV cadastrada, aprovadas pela 

CDA (Figura 69) na qual o usuário deverá selecionar a PTV  
3. Acionar o botão “Emitir DARE”.  
4. O sistema exibirá a mensagem “DARE cadastrado com sucesso” e exibirá o DARE. 
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Figura 69 – Tela de pesquisa por Número de cadastro da PTV para emissão de DARE. 
 

 
Para tipo de pesquisa por “CPF/CNPJ” 
1. Informar o ”CPF/CNPJ do Sacado” e acionar o botão “Pesquisar” (Figura 70). 
2. O sistema exibirá a tabela de resultados com a(s) PTV(s) cadastrada(s), aprovada(s) 

pela CDA (Figura 70) na qual o usuário deverá selecionar a(s) PTV(s) de interesse ou todas, 
clicando sobre cada uma dessas,  

3. Acionar o botão “Emitir DARE”. 
4. O sistema exibirá a mensagem “DARE cadastrado com sucesso” e exibirá o DARE 

(Figura 71). 
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Figura 70 – Tela de pesquisa por CPF/CNPJ para emissão de DARE. 
 
 

 
 

Figura 71 – Tela de mensagem “DAREcadastrado com sucesso” 
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12.9. VALIDAÇÃO MANUAL DO PAGAMENTO DO DARE 
PELA EMISSÃO DE PERMISSÃO DE TRÂNSITO 

 
O usuário que recolheu a taxa por meio do pagamento do DARE poderá aguardar a 

compensação bancária ou validar manualmente o pagamento. 
Para validação manual do pagamento do DARE: 
1. Acessar o menu Administração/Financeiro/DARE/Validação Manual Pagamento. O 

sistema abrirá tela para validar o pagamento (Figura 72); 

 
 

Figura 72 – Menu para Validação Manual de Pagamento 
 
 

2. Preencher os argumentos da pesquisa para localizar o DARE pago e acionar o botão 
“Pesquisar”; 

3. Selecionar o DARE de interesse na tabela de resultados e acionar o botão “Proximo” 
(Figura 73). O sistema abrirá a tela para visualização de dados do DARE selecionado; 

4. Após conferir os dados do DARE pago acionar o botão “Validar” (Figura 74); 
 

 

 
 

Figura 73 – Tela de pesquisa de DARE para validação manual. 
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Figura 74 – Tela de validação manual de pagamento do DARE. 
 
 

5. O sistema exibirá mensagem de confirmação (Figura 75). Acionar o botão “Sim” 
para confirmar a operação.  

6. O sistema exibirá a mensagem “Validação manual realizada com sucesso” (Figura 
76) 

 
Observações: (i) Com a validação manual de um DARE o sistema gravará a informação 

que o mesmo foi pago, liberando prontamente a emissão da PTV, porém, esta informação ficará 
pendente de confirmação bancária; (ii) A NÃO CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO VIA 
BANCÁRIA IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO POR INADIMPLENCIA DAS ATIVIDADES 
PRODUTIVAS DO INTERESSADO NO GEDAVE. 
 
 

 
 

Figura 75 – Mensagem de confirmação de validação manual do DARE. 
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Figura 76 – Mensagem de validação manual do DARE. 
 
 

12.10. PESQUISA E VISUALIZAÇÃO DE PTV 
 
1. Acessar o menu ÁREA VEGETAL – DIÁRIOS – EMISSÃO DE PTV (Figura 57); 
2. Escolher o tipo de pesquisa, preencher um ou mais argumentos na tela de pesquisa 

(Figura 58) e acionar o botão “Pesquisar”; 
3. Selecionar a PTV de interesse na tabela de resultados da pesquisa (Figura 77 a 80) e 

acionar o botão “Visualizar”. O sistema abrirá a tela de visualização da PTV com as abas 
“Dados básicos da PTV” (Figura 81), “Ocorrências no cadastro” (Figura 82) e “Controle de 
saldo dos produtos da PTV” (Figura 83): 

•••• “Dados básicos da PTV”: exibe todos os dados cadastrados na PTV e, quando 
houver, o endereço para visualização do Laudo laboratorial. 

•••• “Ocorrências no Cadastro”: exibe a data e o usuário que realizou a ação de cadastro 
ou de alteração da situação cadastral da PTV. 

•••• Controle de Saldo de Produtos da PTV: exibe o consumo de saldo do(s) produto(s) 
da PTV para a consolidação de lote(s) ou emissão de outra(s) PTV(s). 

 
 

12.11. ALTERAÇÃO DE PTV 
 
1. Na tela de visualização da PTV acionar o botão “Alterar”; 
2. Realizar as alterações necessárias e acionar o botão “Salvar”. 
 
Observação: Não é permitida a alteração após a PTV ter sido emitida pela CDA. 
 
 

12.12. IMPRESSÃO DE PTV 
 
1. Na tela de visualização da PTV acionar o botão “Imprimir PTV” (Figura 84). O 

sistema exibirá o arquivo em PDF da PTV emitida pela CDA para fins de arquivo e impressão 
pelo usuário. 

 
Observações: (i) O botão “Imprimir PTV” só estará disponível após a PTV ter sido 

emitida pela CDA; (ii) A PTV será criptografada e poderá ser impressa e ter sua autenticidade 
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consultada publicamente através do código de barras (consulte o item “Consulta Pública de 
CFOs, CFOCs e PTVs”). 

 
 

Figura 77 – Tela de pesquisa de PTV: Pesquisa por número ou por código de barras. 
 
 

 
 

Figura 78 – Tela de pesquisa de PTV: Pesquisa por origem. 
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Figura 79 – Tela de pesquisa de PTV: Pesquisa por destino. 
 
 

 
 

Figura 80 – Tela de pesquisa de PTV: Pesquisa por destino. 
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Figura 81 – Tela de visualização de PTV – Aba “Dados básicos da PTV”. 
 

 
 



 

Figura 82 – Tela de visualização de PTV 

Figura 83 – Tela de visualização de PTV 

Figura 84 – Detalhe da tela de visualização de PTV, aba “Dados Básicos da 

 
Tela de visualização de PTV – Aba “Ocorrências no cadastro”.

 
 

 
Tela de visualização de PTV – Aba “Controle de Saldo de Produtos da PTV”.

 
 

 
Detalhe da tela de visualização de PTV, aba “Dados Básicos da 

PTV”,demonstrando o botão “Imprimir PTV”. 
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Aba “Ocorrências no cadastro”. 

 

ontrole de Saldo de Produtos da PTV”. 

 

Detalhe da tela de visualização de PTV, aba “Dados Básicos da 



 

13. CONSULTA PÚBLICA DE 
PROFISSIONAIS HABILITADOS

 

13.1. DESCRIÇÃO DA 
 
Esta funcionalidade permite a qualquer usuário, mesmo os não cadastrados no 

GEDAVE, consultar eletronicamente a autenticidade do CFO, CFOC, ou PTV, emitidos pelo 
GEDAVE. Outra opção de consulta é a possibilidade de verificar os Profissionai
para emissão de CFO/CFOC. 

 

13.2. PROCEDIMENTO DE CONS
 
1. Acessar o GEDAVE no endereço 
2. Clicar sobre o tipo de documento que deseja consultar ou profissionais habilitados 

(Figura 85). No caso dos documentos, o sistema abrirá a tela para digitação do código de barras 
(Figura 86); 

3. Preencher o código de barras e acionar o botão “Visualizar”;
4. O sistema abrirá a tela de visualização das informações vinculadas no documento.

 

Figura 85. Tela inicial do GEDAVE com itens disponíveis para a consulta.

Figura 86. Tela de digitação de código de barras para localização de documentos emitidos pelo 

 

CONSULTA PÚBLICA DE CFO, CFOC, PTV E 
SSIONAIS HABILITADOS 

DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

Esta funcionalidade permite a qualquer usuário, mesmo os não cadastrados no 
GEDAVE, consultar eletronicamente a autenticidade do CFO, CFOC, ou PTV, emitidos pelo 
GEDAVE. Outra opção de consulta é a possibilidade de verificar os Profissionai

 

PROCEDIMENTO DE CONSULTA 

Acessar o GEDAVE no endereço http://gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br/
Clicar sobre o tipo de documento que deseja consultar ou profissionais habilitados 

). No caso dos documentos, o sistema abrirá a tela para digitação do código de barras 

Preencher o código de barras e acionar o botão “Visualizar”; 
istema abrirá a tela de visualização das informações vinculadas no documento.

 
. Tela inicial do GEDAVE com itens disponíveis para a consulta.

 
 

. Tela de digitação de código de barras para localização de documentos emitidos pelo 
GEDAVE. 
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CFO, CFOC, PTV E 

Esta funcionalidade permite a qualquer usuário, mesmo os não cadastrados no 
GEDAVE, consultar eletronicamente a autenticidade do CFO, CFOC, ou PTV, emitidos pelo 
GEDAVE. Outra opção de consulta é a possibilidade de verificar os Profissionais Habilitados 

http://gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br/; 
Clicar sobre o tipo de documento que deseja consultar ou profissionais habilitados 

). No caso dos documentos, o sistema abrirá a tela para digitação do código de barras 

istema abrirá a tela de visualização das informações vinculadas no documento. 

 

. Tela inicial do GEDAVE com itens disponíveis para a consulta. 

 

. Tela de digitação de código de barras para localização de documentos emitidos pelo 


