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MODELO DE DICIONÁRIO DE DADOS 

 

- Versão do Dicionário de Dados: 2.0 

- Nome da Bases de Dados: Dados referentes ao controle da produção de sementes – 

SIGEF 

- Autor: Virgínia Arantes Ferreira Carpi – Coordenadora-Geral – CGSM/DSV/SDA 

- Contato: Tel.: (61) 3218-2163 ou 3218-2557 

- E-mail: virginia.carpi@agricultura.gov.br 

- Periodicidade de Atualização: quinzenal 

- Data: nihil 

- Descrição: esta base contém os dados da produção de sementes no Brasil obtidos a 

partir das inscrições de campo de produção de sementes e das declarações de área para 

produção de sementes para uso próprio inseridas no Sistema de Gestão de Fiscalização - 

SIGEF, em atendimento à legislação brasileira de sementes, desde a safra 2013/2013 até o 

presente. 

DETALHAMENTO 

 

a) Dos campos de produção de sementes: 

NOME DA COLUNA DESCRIÇÃO 

DS_SAFRA 

Safra: safra agrícola indicada pelo ano do plantio e 

pelo ano da colheita (ano plantio/ano colheita. Ex.: 

2019/2020). 

DS_ESPECIE 
Espécie: espécie vegetal objeto da produção de 

sementes. 

DS_CATEGORIA 

Categoria:  unidade de classificação de sementes, 

podendo ser “Genética” (semente genética), 

“Básica” (semente básica), “C1” (semente 

certificada de primeira geração), “C2” (semente 

certificada de segunda geração), “S1” (semente não 

certificada de primeira geração) ou “S2” (semente 

não certificada de segunda geração). 
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a) Das declarações de área para produção de sementes para uso próprio: 

DS_CULTIVAR Cultivar:  cultivar objeto da produção de sementes. 

DS_MUNICIPIO 
Município: município de localização do campo de 

produção de sementes. 

DS_UF 
UF:  unidade da federação de localização do campo 

de produção de sementes. 

DS_STATUS* 

Status: situação da inscrição do campo de produção 

de sementes perante o Mapa. As inscrições podem 

ter as situações: “Recebido”, para produção de 

semente genética cujo informe foi enviado ao e 

recebido pelo Mapa; “Declarado”, para produção de 

semente genética declarada ao Mapa; 

“Homologado”, para o campo cuja inscrição foi 

enviada ao e aceita pelo Mapa; “Inscrito”, para o 

campo inscrito automaticamente no Mapa; e 

“Aprovado”, para o campo que, depois de ter sido 

recebido, declarado, homologado ou inscrito, foi 

aprovado pelo respectivo responsável técnico. 

DT_PLANTIO 
Data do plantio: data do plantio do campo de 

produção de sementes. 

DT_COLHEITA 
Data da colheita: data da colheita do campo de 

produção de sementes. 

NR_AREA (ha) 
Área: área do campo de produção de sementes, em 

hectares (ha). 

NR_PRODUCAO_BRUTA (t) 

Produção bruta: produção bruta do campo de 

produção de sementes informada por ocasião da 

aprovação do campo, em toneladas (t). 

NR_PRODUCAO_EST (t) 

Produção estimada:  produção bruta estimada do 

campo de produção de sementes informada por 

ocasião da inscrição do campo, em toneladas (t). 

NOME DA COLUNA DESCRIÇÃO 

TIPOPERIODO Tipo de período: safra agrícola. 

PERIODO 

Período:  safra agrícola indicada pelo ano do plantio 

e pelo ano da colheita (ano plantio/ano colheita. 

Ex.: 2019/2020). 
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NOME DA COLUNA DESCRIÇÃO 

  

AREATOTAL 

Área total:  área total da propriedade em que se 

situa a área para produção de sementes para uso 

próprio, em hectares (ha). 

MUNICIPIO 
Município: município de localização da área para 

produção de sementes para uso próprio. 

UF 
UF: unidade da federação de localização da área 

para produção de sementes para uso próprio 

ESPECIE 
Espécie: espécie vegetal objeto da produção de 

sementes para uso próprio. 

CULTIVAR 
Cultivar:  cultivar objeto da produção de sementes 

para uso próprio. 

AREAPLANTADA 

Área plantada: área total cultivada na propriedade 

com a cultivar que se pretende efetuar a reserva, em 

hectares (ha). 

AREAESTIMADA 

Área estimada:  área que se pretende plantar na 

safra seguinte com as sementes reservadas na safra 

atual, em hectares (ha). 

QUANTIDADERESERVADA 

Quantidade reservada: quantidade de sementes que 

se pretende reservar para utilizar na safra seguinte, 

em quilogramas (Kg). 

DATAPLANTIO 
Data do plantio: data do plantio da área para 

produção de sementes para uso próprio. 
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