
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO

1) REQUERIMENTO

a. Protocolo: preencher com a data com dia, mês e ano em numeral (DD-MM-AAAA/ HH/MM/SS/ ULSAV 
Nome da Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal da IDARON do local onde se localiza o 
estabelecimento) Ex.:  25-04-2020/11:56:32/  ULSVA Porto Velho  

b. Tipo de solicitação: se é para novo cadastro ou para alteração de cadastro já existente;
c. Categoria: se apenas compra plantas para revender ou se realiza ou pretende realizar a produção de ao 

menos uma das espécies listadas;
d. Nome/Razão Social: Nome para pessoa física ou Razão social para pessoa jurídica;
e. N° CPF/CNPJ: CPF para pessoa física ou CNPJ para pessoa jurídica;
f. Endereço: endereço completo do estabelecimento;
g. Município/ distrito: Município e distrito do estabelecimento;
h. Fone: telefone ou celular para contato com o interessado;
i. e-mail: e-mail para contato com o interessado;
j. Documentos anexos: assinalar os documentos anexados junto ao Requerimento protocolado;
k. Local e data: assinalar o local e data de assinatura do documento;
l. Identificação e assinatura do requerente ou representante legal: constar a assinatura do interessado 

quando pessoa física ou o nome e CPF do representante da pessoa jurídica;

2) DECLARAÇÃO DE ESPÉCIES DE PLANTAS E INDICAÇÃO DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA

a. Preencher cabeçalho vinculando o laudo ao requerimento, pelo número de protocolo, preenchendo com os 
dados idênticos;

b. Nome Científico da espécie: preencher com o nome científico de cada uma das espécies que pretende 
trabalhar, incluindo todas;

c. Nome Comum da espécie: preencher com o nome comum de cada uma das espécies (quando houver);
d. Porta-enxerto: preencher com o nome científico da espécie utilizada como porta enxerto (quando houver)
e. Relação comercial (P/R): indicar se irá apenas Revender a espécie listada ou se pretende Produzir no 

estabelecimento, caso pretenda produzir UMA ou mais espécies o cadastro deve ser realizado como 
produtor;

f. Origem ou procedência do material de propagação (UF): caso Produza, assinalar com “X” se for 
Rondônia e indicar as siglas dos prováveis Estados ou país de origem ou procedência do material utilizado 
na propagação;

g. Origem ou procedência da planta (UF): caso Revenda, indicar as siglas dos prováveis Estados ou país de
origem ou procedência das plantas;

h. Uso da IDARON – Hospedeiro (s/n): Para uso exclusivo da IDARON, indicar resultado da avaliação do 
produto indicado na lista de hospedeiro de praga regulamentada marcando com “S” em caso positivo e “N”
em caso negativo;

i. Local e data: assinalar o local e data de assinatura do documento;
j. Identificação e assinatura do requerente ou representante legal: constar a assinatura do interessado 

quando pessoa física ou o nome e CPF do representante da pessoa jurídica;


