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APRESENTAÇÃO

Organizada por meio do Decreto 43.512, de 02 de outubro de 1998, a
Coordenadoria de Defesa Agropecuária – CDA tem como missão garantir a
sanidade e a qualidade nas cadeias produtivas do agronegócio paulista para
aumentar a sua competitividade nos mercados nacional e internacional e
contribuir para a proteção do meio ambiente, da saúde pública e do
desenvolvimento econômico e social e como Instância Intermediária do
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA), cabe à
instituição a execução de atividades relativas à defesa agropecuária.
No que tange à Vigilância Sanitária Vegetal, está estruturada em um
Grupo de Defesa Sanitária Vegetal – GDSV subdividido em dois centros
gerenciadores, o Centro de Defesa Sanitária Vegetal – CDSV e o Centro de
Fiscalização de Insumos e Conservação do Solo – CFICS. Os Escritórios de
Defesa Agropecuária são responsáveis pela execução das atividades através
do seu corpo técnico, com o uso de ferramentas legislativas.
Visando facilitar o trabalho de seus técnicos foi proposto um
“Compêndio de Legislação” que proporcione consultas rápidas à base legal,
planejado num modelo que englobe esta base legal, motivadora da criação
de cada programa, com legislações complementares julgadas de interesse.
Assim sendo, coloca-se este compêndio à disposição dos funcionários
executores das atividades de sanidade vegetal, na expectativa de que
tenham sido alcançados os objetivos propostos.

Euclides de Lima Moraes Filho
Diretor do Grupo de Defesa Sanitária Vegetal
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PROGRAMA ESTADUAL DE CERTIFICAÇÃO FITOSSANITÁRIA (PECF)

Lei Estadual 10.478, de 22-02-99

Dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal no âmbito do Estado e dá outras providências correlatas.

Decreto Estadual 45.211, de 19-09-00

Regulamenta a Lei nº 10.478, de 22 de dezembro de 1999 que dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal no âmbito do Estado e dá providências correlatas.

IN-MAPA-55, de 04-12-07

Aprova norma técnica para utilização do Certificado Fitossanitário de Origem – CFO e do Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado – CFOC, conforme o Anexo I, desta
Instrução Normativa. REVOGADA PELA IN-MAPA-33, de 24-08-16.

Resolução SAA-66, de 05-07-13

Fixa o procedimento para cursos de treinamento e habilitação de Engenheiros Agrônomos e Engenheiros Florestais para fins de Certificação Fitossanitária.

IN-MAPA-33, de 24-08-16

Aprova a norma técnica para a utilização do Certificado Fitossanitário de Origem - CFO e do Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado - CFOC desta Instrução Normativa.
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PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO USO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SOLO AGRÍCOLA (PEPUCPSA)
Lei Estadual 6.171, de 04-07-88

Dispõe sobre o uso, conservação e preservação do solo agrícola.

Lei Estadual 8.421, de 23-11-93

Altera a redação de dispositivos da Lei nº 6.171, de 4 de julho de 1988, que dispõe sobre uso, conservação e preservação do solo agrícola e dá outras providências.

Decreto Estadual 41.719, de 16-04-97

Regulamenta a Lei nº 6.171, de 4 de julho de 1988, alterada pela Lei nº 8.421, de 23 de novembro de 1993, que dispõe sobre o uso, conservação e preservação do solo agrícola.

Decreto Estadual 44.884, de 11-05-00

Introduz disposição de caráter transitório e dá nova redação a dispositivos do Decreto nº 41.719, de 16 de abril de 1997, alterado pelo Decreto nº 42.056, de 6 de agosto de 1997,
que regulamenta a Lei nº 6.171, de 4 de julho de 1988, modificada pela Lei nº 8.421, de 23 de novembro de 1993, que dispõe sobre o uso, a conservação e a preservação do solo
agrícola.

Decreto Estadual 45.273, de 06-10-00

Revoga o artigo 5º do Decreto nº 41.719, de 16 de abril de 1997, alterado pelos Decretos nº 42.056, de 6 de agosto de 1997 e nº 44.884, de 11 de maio de 2000, que regulamenta a
Lei nº 6.171, de 4 de julho de 1988, modificada pela Lei nº 8.421, de 23 de novembro de 1993, que dispõe sobre o uso, conservação e preservação do solo agrícola.

Resolução SAA-07, de 14-05-97

Ficam estabelecidos os seguintes valores em Unidades fiscais do Estado de São Paulo – UFESP’s para multas por infrações às Leis nºs 6.171/88 e 8.421/93 previstas no artigo 16
do Decreto nº 41.719/97.

Portaria CATI 06, de 24-07-97

Dispõe sobre o estabelecimento de critérios técnicos para efeito de fiscalização do uso do solo agrícola no Estado de São Paulo.

Resolução SAA-10, de 17-03-98

Dispõe sobre normas e procedimentos par efeito de aplicação do Decreto nº 41.719, de 16 de abril de 1997, que trata do uso, conservação e preservação do solo agrícola no Estado
de São Paulo.

Portaria CDA-15, de 24-08-12

Caberá ao Diretor do Grupo de Defesa Sanitária Vegetal emitir, mediante requerimento do interessado, a Certidão de Adimplência à Legislação de Uso, Conservação e Preservação
do Solo Agrícola no Estado de São Paulo.

Resolução SAA-11, de 15-04-15

Dispõe sobre normas e procedimentos para efeito de aplicação do Decreto 41.719, de 16-04-1997, que trata do uso, conservação e preservação do solo agrícola no Estado de São
Paulo.
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PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DA BANANA (PESB)

Lei Estadual 10.478, de 22-02-99

Dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal no âmbito do Estado e dá outras providências correlatas.

Decreto Estadual 45.211, de 19-09-00

Regulamenta a Lei nº 10.478, de 22 de dezembro de 1999 que dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal no âmbito do Estado e dá providências correlatas.

Decreto Estadual 45.405, de 16-11-00

Define como de peculiar interesse do Estado as culturas vegetais que especifica e dá providências correlatas.

Doença ou Praga
Nome científico

Mycosphaerella fijiensis
(Morelet) Deighton

Normatização
Nome comum

Sigatoka negra

Norma

Ementa

IN MAPA-17, de 31-05-05

Aprovar os procedimentos para a caracterização, implantação e manutenção de área livre da Sigatoka Negra e os
procedimentos para a caracterização, implantação e manutenção do Sistema de Mitigação de Risco para Sigatoka Negra Mycosphaerella fijiensis (Morelet) Deighton, constantes dos Anexos I e II desta Instrução Normativa.

IN MAPA-21, de 15-08-05

Acrescenta o Inciso III no art. 3°, da IN-17, de 31/05/05.

IN MAPA-04, de 27-03-12

Altera o caput do art. 2º e acrescentar os incisos I a VI, e no art. 11 acrescentar os §§ 1º, 2º, 3º e 4º, ambos, da IN-17, de
31/05/05. Altera o art 4º, e os itens 3.8.3 e 5.4 do Anexo I, todos, da Instrução Normativa nº 17, de 31 de maio de 2005.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08, publicada
no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus; LEPIDOPTERA
- Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II da IN MAPA- 41, de
01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e II da IN MAPA-52, de
20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

Banana Streak Virus - BSV

Vírus das estrias da
bananeira

IN MAPA-46, de 27-12-10

Cucumber Mosaic Virus CMV

Vírus do mosaico do
pepino

IN MAPA-46, de 27-12-10

Estabelece os critérios e procedimentos de prevenção e controle das pragas Banana Streak Vírus - BSV e Cucumber mosaic
vírus - CMV em mudas de bananeira visando à certificação fitossanitária com vistas à sua comercialização, na forma desta
Instrução Normativa.
Estabelece os critérios e procedimentos de prevenção e controle das pragas Banana Streak Vírus - BSV e Cucumber mosaic
vírus - CMV em mudas de bananeira visando à certificação fitossanitária com vistas à sua comercialização, na forma desta
Instrução Normativa.

4

PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DOS CITROS – CONTROLE DO CANCRO CÍTRICO (PESC-CCC)

Lei Estadual 10.478, de 22-02-99

Dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal no âmbito do Estado e dá outras providências correlatas.

Decreto Estadual 45.211, de 19-09-00

Regulamenta a Lei nº 10.478, de 22 de dezembro de 1999 que dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal no âmbito do Estado e dá providências correlatas.

Decreto Estadual 45.405, de 16-11-00

Define como de peculiar interesse do Estado as culturas vegetais que especifica e dá providências correlatas.

Doença ou Praga
Nome científico

Xanthomonas citri subsp.
citri

Normatização
Nome comum

Cancro cítrico

Norma

Ementa

Portaria MAPA 291, de 23-07-97

Aprova as normas a serem adotadas pela Campanha Nacional de Erradicação do Cancro Cítrico – CANECC.

Resolução SAA-26, de 08-07-98

Institui cadastro de estabelecimentos industriais de manipulação e de colheita de citros e dispõe sobre normas e critérios a
serem observados na execução da Campanha Nacional de Erradicação de Cancro Cítrico no Estado.

Portaria CDA-16, de 01-06-2001

A propriedade ou imóvel no qual fique comprovada a ocorrência da doença Cancro Cítrico fica interditada de acordo com
as disposições da Portaria MA 291 de 23/07/97, e o pomar cítrico remanescente ficará em quarentena por dois anos, a partir
da última constatação da doença

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e aprovar
os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

Resolução SAA-43, de 25-06-09

Adota a metodologia para a erradicação do Cancro Cítrico, doença dos citros e dá providências correlatas. REVOGADA
PELA Resolução SAA-147, de 31-10-13.

Resolução SAA-147, de 31-10-13

Estabelece procedimentos a serem adotados no Estado de São Paulo visando a supressão/erradicação da praga denominada
cancro cítrico, causado pela bactéria Xanthomonas citri subsp. citri

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08, publicada
no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus; LEPIDOPTERA
- Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II da IN MAPA- 41, de
01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e II da IN MAPA-52, de
20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

IN-MAPA-37, de 05-09-16

Insitui, em todo o território nacional, na forma desta Instrução Normativa, os critérios e procedimentos para o
estabelecimento e manutenção do status fitossanitário relativo à praga do cancro cítrico, Xanthomonas citri subsp. citri.
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PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DOS CITROS – CONTROLE DO HLB GREENING (PESC-CHG)

Lei Estadual 10.478, de 22-02-99

Dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal no âmbito do Estado e dá outras providências correlatas.

Decreto Estadual 45.211, de 19-09-00

Regulamenta a Lei nº 10.478, de 22 de dezembro de 1999 que dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal no âmbito do Estado e dá providências correlatas.

Decreto Estadual 45.405, de 16-11-00

Define como de peculiar interesse do Estado as culturas vegetais que especifica e dá providências correlatas.

Doença ou Praga
Nome científico

Candidatus Liberibacter
spp.

Normatização
Nome comum

Norma

Ementa

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e aprovar
os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

IN MAPA-53, de 16-10-08

Aprovar os critérios e procedimentos para a realização, por parte dos Órgãos Estaduais de Defesa Sanitária Vegetal
OEDSVs das Instâncias Intermediárias integrantes do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, dos
levantamentos de ocorrência da praga denominada Huanglongbing (HLB) - Greening, que tem como agente etiológico a
bactéria Candidatus Liberibacter sp., em plantas hospedeiras constantes da lista oficial de pragas quarentenárias presentes,
visando à delimitação da extensão das áreas afetadas e à adoção de medidas de prevenção e erradicação.

Portaria CDA-21, de 15-12-11

Delimita e oficializa todo o Estado de São Paulo como área sob vigilância fitossanitária, visando o controle da praga
denominada Huanglongbing (HLB) - Greening, estabelece aos proprietários arrendatários ou ocupantes a qualquer título
de propriedades comerciais, localizadas no estado de São Paulo, onde existam plantas hospedeiras (citros ou murtas) a
obrigatoriedade de realização de vistorias no mínimo trimestrais, a entrega de relatórios semestrais sobre as vistorias
realizadas, padroniza o formato do relatório semestral e dá outras providências.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08, publicada
no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus; LEPIDOPTERA
- Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II da IN MAPA- 41, de
01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e II da IN MAPA-52, de
20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

Huanglongbing/
greening
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PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DOS CITROS – EXPORTAÇÃO DE FRUTAS PARA A COMUNIDADE EUROPÉIA (PESC-EF)

Lei Estadual 10.478, de 22-02-99

Dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal no âmbito do Estado e dá outras providências correlatas.

Decreto Estadual 45.211, de 19-09-00

Regulamenta a Lei nº 10.478, de 22 de dezembro de 1999 que dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal no âmbito do Estado e dá providências correlatas.

Decreto Estadual 45.405, de 16-11-00

Define como de peculiar interesse do Estado as culturas vegetais que especifica e dá providências correlatas.

Doença ou Praga
Nome científico

Guignardia citricarpa /
Phyllosticta citricarpa

Xanthomonas citri subsp.

Normatização
Nome comum

Pinta preta dos citros/
Mancha preta dos
citros (MPC)

Cancro cítrico

Norma

Ementa

Directiva 2000-29-CE, de 08-05-00

Relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e
produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da Comunidade.

Decisão 2004-46-CE, de 29-04-04

Relativa a medidas de emergência temporárias respeitantes a determinados citrinos originários da Argentina ou do
Brasil.

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e
aprovar os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-03, de 08-01-08

Aprova os critérios e procedimentos para aplicação das medidas integradas em um enfoque de sistemas para manejo de
risco – SMR da praga mancha preta ou pinta preta dos citros (MPC) Guignardia citricarpa Kiely (Phyllosticta citricarpa
Van der Aa) em espécies do gênero Citrus.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

IN MAPA-01, de 05-01-09

Altera o Artigo 1º e 4º, da IN-03, de 08-01-08.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08,
publicada no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus;
LEPIDOPTERA - Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II
da IN MAPA- 41, de 01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e
II da IN MAPA-52, de 20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

Decisão 2016-715-CE, de 11-05-16

Estabelece medidas relativas a determinados frutos originários de países terceiros para prevenir a introdução e
propagação na União Européia da praga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Portaria MAPA 291, de 23-07-97

Aprova as normas a serem adotadas pela Campanha Nacional de Erradicação do Cancro Cítrico – CANECC.
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citri
Resolução SAA-26, de 08-07-98

Institui cadastro de estabelecimentos industriais de manipulação e de colheita de citros e dispõe sobre normas e critérios
a serem observados na execução da Campanha Nacional de Erradicação de Cancro Cítrico no Estado.

Directiva 2000-29-CE, de 08-05-00

Relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e
produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da Comunidade.

Portaria CDA-16, de 01-06-2001

A propriedade ou imóvel no qual fique comprovada a ocorrência da doença Cancro Cítrico fica interditada de acordo
com as disposições da Portaria MA 291 de 23/07/97, e o pomar cítrico remanescente ficará em quarentena por dois
anos, a partir da última constatação da doença

Decisão 2004-46-CE, de 29-04-04

Relativa a medidas de emergência temporárias respeitantes a determinados citrinos originários da Argentina ou do
Brasil.

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e
aprovar os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

Resolução SAA-43, de 25-06-09

Elsinoe spp.

Cercospora angolensis

Tephritidae: Ceratitis
capitata- Anastrepha spp.

Adota a metodologia para a erradicação do Cancro Cítrico, doença dos citros e dá providências correlatas.

Resolução SAA-147, de 31-10-13

Estabelece procedimentos a serem adotados no Estado de São Paulo visando a supressão/erradicação da praga
denominada cancro cítrico, causado pela bactéria Xanthomonas citri subsp. citri

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08,
publicada no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus;
LEPIDOPTERA - Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II
da IN MAPA- 41, de 01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e
II da IN MAPA-52, de 20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

Directiva 2000-29-CE, de 08-05-00

Institui cadastro de estabelecimentos industriais de manipulação e de colheita de citros e dispõe sobre normas e critérios
a serem observados na execução da Campanha Nacional de Erradicação de Cancro Cítrico no Estado.

Decisão 2004-46-CE, de 29-04-04

Relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e
produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da Comunidade.

Directiva 2000-29-CE, de 08-05-00

Institui cadastro de estabelecimentos industriais de manipulação e de colheita de citros e dispõe sobre normas e critérios
a serem observados na execução da Campanha Nacional de Erradicação de Cancro Cítrico no Estado.

Decisão 2004-46-CE, de 29-04-04

Relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e
produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da Comunidade.

Directiva 2000-29-CE, de 08-05-00

Institui cadastro de estabelecimentos industriais de manipulação e de colheita de citros e dispõe sobre normas e critérios
a serem observados na execução da Campanha Nacional de Erradicação de Cancro Cítrico no Estado.

Verrugose

Cercosporiose dos
citros

Mosca-das-frutas
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Decisão 2004-46-CE, de 29-04-04

Relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e
produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da Comunidade.
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PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE NA PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE MUDAS (PESPCM)

Lei Estadual 10.478, de 22-02-99

Dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal no âmbito do Estado e dá outras providências correlatas.

Decreto Estadual 45.211, de 19-09-00

Regulamenta a Lei nº 10.478, de 22 de dezembro de 1999 que dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal no âmbito do Estado e dá providências correlatas.

Decreto Estadual 45.405, de 16-11-00

Define como de peculiar interesse do Estado as culturas vegetais que especifica e dá providências correlatas

Decreto Estadual 47.931, de 07-07-03

Define como população vegetal de peculiar interesse do Estado as estruturas vegetais provenientes de reprodução sexuada ou assexuada, que tenham como finalidade a
multiplicação dos vegetais dos grupos que especifica e dá providências correlatas

Lei Federal 10.711, de 05-08-03

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá outras providências.

Decreto Federal 5.153, de 23-07-04

Aprova o regulamento da Lei nº 10.711, de 05-08-2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas – SNSM e dá outras providências.

IN MAPA-35, de 29-11-12

Estabelece as normas para a produção e comercialização de material de propagação de cafeeiro (Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) e os seus padrões,
com validade em todo o território nacional, visando à garantia de sua identidade e qualidade.

Portaria CDA-50, de 18-12-13

Prorroga excepcionalmente até 31-12-2014 a validade do certificado das borbulheiras de citros cadastradas na CDA, com vencimento a partir de 01-07-2013.

Portaria CDA-09, de 23-09-14

Dispõe prorrogar a validade do Certificado de Encerramento da Borbulheira de Citros cadastrada na Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

Doença ou Praga

Normatização

Nome científico

Nome comum

Norma

Ementa

Agente causal
desconhecido

Declínio dos citros

Portaria CDA-23, de 13-06-05

Estabelece medidas de defesa sanitária vegetal aplicáveis ao cadastro de Plantas Matrizes e de Borbulheiras de citros no
Estado de São Paulo.

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e aprovar
os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-23, de 29-04-08

Restringe o trânsito de plantas e suas partes, exceto sementes e material in vitro, das espécies hospedeiras da mosca negra
dos citros (Aleurocanthus woglumi) constantes da lista oficial da Pragas Quarentenárias Presentes no Brasil, quando
oriundas de Unidades da Federação (UF) onde seja constatada, por laudo laboratorial, a presença da praga. REVOGADA
PELA IN-MAPA-2, de 20-02-15.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

Aleurocanthus woglumi

Mosca Negra dos
Citros
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Candidatus liberibacter spp

Huanglongbing (HLB)
– “Greening”

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08, publicada
no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus; LEPIDOPTERA
- Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II da IN MAPA- 41, de
01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e II da IN MAPA-52, de
20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

IN MAPA-2, de 20-02-15

Revoga a IN MAPA-23, de 29-04-08.

Portaria CDA-5, de 03-02-05

Estabelece normas de Medidas de Defesa Sanitária Vegetal e Certificação de Conformidade Fitossanitária de Mudas
Cítricas no Estado de São Paulo.

Portaria CDA-23, de 13-06-05

Estabelece medidas de defesa sanitária vegetal aplicáveis ao cadastro de Plantas Matrizes e de Borbulheiras de citros no
Estado de São Paulo.

Resolução SAA-10, de 29-05-06

Ratifica os termos da Portaria CDA-5, de 03 de fevereiro de 2005, a Instrução Normativa nº 16, de 18-03-2003 e Instrução
Normativa nº 10, de 18 de março de 2005 que restringem a produção de mudas a “céu aberto

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e aprovar
os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

IN MAPA-53, de 16-10-08

Aprovar os critérios e procedimentos para a realização, por parte dos Órgãos Estaduais de Defesa Sanitária Vegetal
OEDSVs das Instâncias Intermediárias integrantes do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, dos
levantamentos de ocorrência da praga denominada Huanglongbing (HLB) - Greening, que tem como agente etiológico a
bactéria Candidatus Liberibacter sp., em plantas hospedeiras constantes da lista oficial de pragas quarentenárias presentes,
visando à delimitação da extensão das áreas afetadas e à adoção de medidas de prevenção e erradicação.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08, publicada
no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus; LEPIDOPTERA
- Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II da IN MAPA- 41, de
01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e II da IN MAPA-52, de
20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

Portaria CDA-23, de 13-06-05

Estabelece medidas de defesa sanitária vegetal aplicáveis ao cadastro de Plantas Matrizes e de Borbulheiras de citros no
Estado de São Paulo.

Resolução SAA-154, de 22-11-13

Estabelece exigências para cadastramento de viveiro, jardins clonais, plantas matrizes produtoras de sementes e normas
técnicas de defesa sanitária vegetal para a produção, comércio e o transporte de mudas, borbulheiras e sementes de
seringueira (Hevea spp.) no Estado de São Paulo. REVOGADA PELA Resolução SAA-23, de 26-06-15.

Resolução SAA-23, de 26-06-15

Estabelece exigências para cadastramento de viveiros, jardins clonais, plantas matrizes produtoras de sementes e normas
técnicas de Defesa Sanitária Vegetal para a produção, comércio e o transporte de mudas, borbulhas e sementes de

Possíveis:
Citrus Tristeza Virus
(CTV)- Citrus Sudden
Death associated Virus
(CSDaV) - Tymoviridae

Cynodon spp.

Morte súbita dos citros

Grama seda
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seringueira (Hevea spp.) no Estado de São Paulo. Revoga a Resolução SAA-154, de 22-11-13.

Cyperus spp.

Resolução SAA-154, de 22-11-13

Estabelece exigências para cadastramento de viveiro, jardins clonais, plantas matrizes produtoras de sementes e normas
técnicas de defesa sanitária vegetal para a produção, comércio e o transporte de mudas, borbulheiras e sementes de
seringueira (Hevea spp.) no Estado de São Paulo. REVOGADA PELA Resolução SAA-23, de 26-06-15.

Resolução SAA-23, de 26-06-15

Estabelece exigências para cadastramento de viveiros, jardins clonais, plantas matrizes produtoras de sementes e normas
técnicas de Defesa Sanitária Vegetal para a produção, comércio e o transporte de mudas, borbulhas e sementes de
seringueira (Hevea spp.) no Estado de São Paulo. Revoga a Resolução SAA-154, de 22-11-13.

Portaria CDA-5, de 03-02-05

Estabelece normas de Medidas de Defesa Sanitária Vegetal e Certificação de Conformidade Fitossanitária de Mudas
Cítricas no Estado de São Paulo.

Resolução SAA-10, de 29-05-06

Ratifica os termos da Portaria CDA-5, de 03 de fevereiro de 2005, a Instrução Normativa nº 16, de 18-03-2003 e Instrução
Normativa nº 10, de 18 de março de 2005 que restringem a produção de mudas a “céu aberto”.

Tiririca

Portaria CDA-4, de 28-01-11
Meloidogyne spp.

Aprova os requisitos fitossanitários para produção, comércio, trânsito, armazenamento e utilização de mudas de café.

Nematóide
Resolução SAA-154, de 22-11-13

Estabelece exigências para cadastramento de viveiro, jardins clonais, plantas matrizes produtoras de sementes e normas
técnicas de defesa sanitária vegetal para a produção, comércio e o transporte de mudas, borbulheiras e sementes de
seringueira (Hevea spp.) no Estado de São Paulo. REVOGADA PELA Resolução SAA-23, de 26-06-15.

Resolução SAA-23, de 26-06-15

Estabelece exigências para cadastramento de viveiros, jardins clonais, plantas matrizes produtoras de sementes e normas
técnicas de Defesa Sanitária Vegetal para a produção, comércio e o transporte de mudas, borbulhas e sementes de
seringueira (Hevea spp.) no Estado de São Paulo. Revoga a Resolução SAA-154, de 22-11-13.

Portaria CDA-5, de 03-02-05

Estabelece normas de Medidas de Defesa Sanitária Vegetal e Certificação de Conformidade Fitossanitária de Mudas
Cítricas no Estado de São Paulo.

Resolução SAA-10, de 29-05-06

Ratifica os termos da Portaria CDA-5, de 03 de fevereiro de 2005, a Instrução Normativa nº 16, de 18-03-2003 e Instrução
Normativa nº 10, de 18 de março de 2005 que restringem a produção de mudas a “céu aberto”.

Portaria CDA-5, de 03-02-05

Estabelece normas de Medidas de Defesa Sanitária Vegetal e Certificação de Conformidade Fitossanitária de Mudas
Cítricas no Estado de São Paulo.

Resolução SAA-10, de 29-05-06

Ratifica os termos da Portaria CDA-5, de 03 de fevereiro de 2005, a Instrução Normativa nº 16, de 18-03-2003 e Instrução
Normativa nº 10, de 18 de março de 2005 que restringem a produção de mudas a “céu aberto”.

Phytophthora spp.
Gomose dos Citros

Pratylenchus spp.

Nematóide

Portaria CDA-4, de 28-01-11

Aprova os requisitos fitossanitários para produção, comércio, trânsito, armazenamento e utilização de mudas de café.

Resolução SAA-154, de 22-11-13

Estabelece exigências para cadastramento de viveiro, jardins clonais, plantas matrizes produtoras de sementes e normas
técnicas de defesa sanitária vegetal para a produção, comércio e o transporte de mudas, borbulheiras e sementes de
seringueira (Hevea spp.) no Estado de São Paulo. REVOGADA PELA Resolução SAA-23, de 26-06-15.

Resolução SAA-23, de 26-06-15

Estabelece exigências para cadastramento de viveiros, jardins clonais, plantas matrizes produtoras de sementes e normas
técnicas de Defesa Sanitária Vegetal para a produção, comércio e o transporte de mudas, borbulhas e sementes de
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seringueira (Hevea spp.) no Estado de São Paulo. Revoga a Resolução SAA-154, de 22-11-13.

Xanthomonas citri subsp.
citri

Xylella fastidiosa

Portaria CDA-5, de 03-02-05

Estabelece normas de Medidas de Defesa Sanitária Vegetal e Certificação de Conformidade Fitossanitária de Mudas
Cítricas no Estado de São Paulo.

Portaria CDA-23, de 13-06-05

Estabelece medidas de defesa sanitária vegetal aplicáveis ao cadastro de Plantas Matrizes e de Borbulheiras de citros no
Estado de São Paulo.

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e aprovar
os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08, publicada
no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus; LEPIDOPTERA
- Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II da IN MAPA- 41, de
01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e II da IN MAPA-52, de
20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

Portaria CDA-5, de 03-02-05

Estabelece normas de Medidas de Defesa Sanitária Vegetal e Certificação de Conformidade Fitossanitária de Mudas
Cítricas no Estado de São Paulo.

Portaria CDA-23, de 13-06-05

Estabelece medidas de defesa sanitária vegetal aplicáveis ao cadastro de Plantas Matrizes e de Borbulheiras de citros no
Estado de São Paulo.

Resolução SAA-10, de 29-05-06

Ratifica os termos da Portaria CDA-5, de 03 de fevereiro de 2005, a Instrução Normativa nº 16, de 18-03-2003 e Instrução
Normativa nº 10, de 18 de março de 2005 que restringem a produção de mudas a “céu aberto”.

Cancro Citrico

Clorose Variegada dos
Citros (CVC)
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PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DOS AGROTÓXICOS E AFINS – USO, COMÉRCIO, APLICAÇÃO E DESTINO DAS EMBALAGENS (PEVAA)

Lei Federal 7.802, de 11-07-89

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e
afins, e dá outras providências.

Decreto Federal 4.074, de 04-01-02

Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11-07-1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção
e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.

Lei Estadual STF 4.002, de 05-01-84

Dispõe sobre a distribuição e comercialização de produtos agrotóxicos e outros biocidas no território do Estado de São Paulo.

Representação STF 1241-7, de 04-12-85

Ementa: Representação de inconstitucionalidade, Lei 4.002, de 05 de janeiro de 1984, do Estado de São Paulo, julgada procedente, em parte, Defensivos agrícolas.
Competência da União Federal.

Lei Estadual 5.032, de 15-04-86

Altera a Lei nº 4.002, de 5 de janeiro de 1984, que dispõe sobre a distribuição e comercialização de produtos agrotóxicos e outros biocidas no território do Estado de São
Paulo.

Representação STF 1348-1, de 24-03-88

Ementa: Representação de inconstitucionalidade: Agrotóxicos e Biocidas

Decreto Estadual 44.038, de 15-06-99

Aprova Regulamento fixando os procedimentos relativos ao cadastramento e fiscalização do uso, da aplicação, da distribuição e comercialização de produtos agrotóxicos, seus
componentes e afins, no território do Estado de São Paulo e dá providências correlatas.

14

PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA PARA A EXPORTAÇÃO DE CUCURBITÁCEAS (PEVEC)

Doença ou Praga
Nome científico

Tephritidae: Anastrepha
spp.

Normatização
Nome comum

Norma

Ementa

Resolução Mercosul 106, de 11-1096

Aprova o sub-standard 3.7.22 – Requisitos fitossanitários gerais e específicos para Cucumis melo (melón, melão) segundo
o país de origem, que consta como Anexo e forma parte da presente resolução.

IN MAPA-21, de 15-03-02

Adota os Requisitos Fitossanitários Específicos para Cucumis melo (melão), segundo o país de destino e origem do
Mercosul, em anexo.

IN MAPA-16, de 05-03-06

Estabelece para fins de certificação fitossanitária com declaração adicional, a condição para Sistema de Mitigação de
Risco, como opção reconhecida de manejo de risco para a praga Anastrepha grandis Macquart., em cultivos de Cucumis
melo L. (melão), Citrullus lanatus Thunb. (melancia), Cucurbita spp. (abóbora) e Cucumis sativus L. (pepino).

IN MAPA-13, de 31-03-06

Estabelece, para fins de certificação fitossanitária com declaração adicional, a condição para Área Livre da Praga (ALP),
como opção reconhecida de manejo de risco para a praga Anastrepha grandis Macquart., em cultivos de Cucumis melo L.
(melão), Citrullus lanatus Thunb. (melancia), Cucurbita spp. (abóbora) e Cucumis sativus L. (pepino).

IN MAPA-42, de 09-08-06

Reconhece o Sistema de Mitigação de Risco da praga Anastrepha grandis em cultivos de cucurbitáceas, implantado na
área que compreende os municípios de Mesópolis, Paranapuã, Urânia e Presidente Bernardes, no Estado de São Paulo.

IN MAPA-37, de 22-10-07

Integra o município Tarabai, no Estado de São Paulo, no SMR da praga Anastrepha grandis em cultivos de cucurbitáceas,
reconhecido por meio da IN-42, de 09-08-06.

IN MAPA-32, de 30-10-08

Inclui o município de Regente Feijó, no Estado de São Paulo, no Sistema de Mitigação de Risco da praga Anastrepha
grandis em cultivo de cucurbitáceas.

Resolução SDA-2, de 23-09-09

Reconhece o Sistema de Mitigação de Risco de Anastrepha grandis em cultivos de cucurbitáceas no município de
Rinópolis, do Estado de São Paulo.

Mosca-das-frutas

15

PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL (PEVSV)

Lei Estadual 10.478, de 22-02-99

Dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal no âmbito do Estado e dá outras providências correlatas.

Decreto Estadual 45.211, de 19-09-00

Regulamenta a Lei nº 10.478, de 22 de dezembro de 1999 que dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal no âmbito do Estado e dá providências correlatas.

Decreto Estadual 47.931, de 07-07-03

Define como população vegetal de peculiar interesse do Estado as estruturas vegetais provenientes de reprodução sexuada ou assexuada, que tenham como finalidade a
multiplicação dos vegetais dos grupos que especifica e dá providências correlatas.

Decreto Estadual 45.405, de 16-11-00

Define como de peculiar interesse do Estado as culturas vegetais que especifica e dá providências correlatas. (Citros, café, banana e batata)

Portaria CDA-5, de 03-02-05

Estabelece normas de Medidas de Defesa Sanitária Vegetal e Certificação de Conformidade Fitossanitária de Mudas Cítricas no Estado de São Paulo.

Portaria CDA-23, de 13-06-05

Estabelece medidas de defesa sanitária vegetal aplicáveis ao cadastro de Plantas Matrizes e de Borbulheiras de citros no Estado de São Paulo.

Decreto Estadual 51.958, de 04-07-07

Define como população de peculiar interesse do Estado a cultura vegetal que especifica e dá providências correlatas. (Soja)

IN MAPA-54, de 04-12-07

Aprova a norma técnica para a utilização da Permissão de Trânsito de Vegetais – PTV, conforme o Anexo I, desta Instrução Normativa. REVOGADA PELA IN-MAPA-28, de 2408-16.

Decreto Estadual 54.691, de 19-08-09

Define como população vegetal de peculiar interesse do Estado a cultura vegetal que especifica e dá providências correlatas. (Seringueira)

Decreto Estadual 55.762, de 03-05-10

Define como população vegetal de peculiar interesse do Estado a cultura vegetal que especifica e dá providências correlatas. (Cana-de-açúcar)

Portaria CDA-13, de 26-05-10

Dispõe sobre o trânsito de tubérculos de batata (Solanum tuberosum) no Estado de São Paulo e dá outras providências correlatas.

Portaria CDA-4, de 28-01-11

Aprova os requisitos fitossanitários para produção, comércio, trânsito, armazenamento e utilização de mudas de café.

Portaria CDA-20, de 22-11-12

Estabelece os procedimentos para o fornecimentodo documento denominado Manifestação Sobre o Uso da Queima Controlada, visando a obtenção de autorização junto à
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB e padroniza os modelos da Manifestação.

IN MAPA-23, de 02-08-04

Adota o Standard 3.7 Requisitos Fitossanitários Harmonizados por Categoria de Risco para o Ingresso de Produtos Vegetais, 2a revisão, anexo a esta Instrução Normativa.

Resolução SAA-154, de 22-11-13

Estabelece exigências para cadastramento de viveiro, jardins clonais, plantas matrizes produtoras de sementes e normas técnicas de defesa sanitária vegetal para a produção,
comércio e o transporte de mudas, borbulheiras e sementes de seringueira (Hevea spp.) no Estado de São Paulo. REVOGADA PELA Resolução SAA-23, de 26-06-15.

IN MAPA-29, de 25-07-13

Estabelece os procedimentos e os critérios para emissão do Certificado Fitossanitário - CF e do Certificado Fitossanitário de Reexportação - CFR, por solicitação de exportador, e
aprovar os modelos de formulários, constantes dos Anexos desta Instrução Normativa. (Revoga os §§ 1º e 5º, do Artigo 16, da IN MAPA-54, de 04-12-07).

Resolução SAA-8, de 17-03-15

Adota a Permissão de Trânsito Vegetal eletrônica (e-PTV) em todo Estado de São Paulo, para o trânsito de vegetais e suas partes, e dá outras providências.

Portaria CDA-2, de 18-03-15

Dispõe sobre procedimentos para a emissão da Permissão de Trânsito Vegetal eletrônica no estado de São Paulo.
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IN-MAPA-28, de 24-08-16

Aprova a Norma Técnica para a utilização da Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV desta Instrução Normativa.

Resolução Conjunta SAA/SMA-1, de
16-09-16

Dispõe sobre autorização de queima controlada como instrumento fitossanitário para o controle emergencial e excepcional de surtos de “mosca-dos-estábulos” (Stomoxyx
calcitrans) no Estado de São Paulo

Doença ou Praga
Nome científico

Aleurocanthus woglumi

Normatização
Nome comum

Norma

Ementa

IN MAPA-23, de 29-04-08

Restringe o trânsito de plantas e suas partes, exceto sementes e material in vitro, das espécies hospedeiras da mosca
negra dos citros (Aleurocanthus woglumi) constantes da lista oficial de Pragas Quarentenárias Presentes no Brasil,
quando oriundas de Unidades da Federação (UF) onde seja constatada, por laudo laboratorial, a presença da praga.
REVOGADA PELA IN-MAPA-2, de 20-02-15.

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e
aprovar os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08,
publicada no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus;
LEPIDOPTERA - Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II
da IN MAPA- 41, de 01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e
II da IN MAPA-52, de 20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

IN MAPA-42, de 09-12-14

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Presentes - (A2) o inseto Aleurocanthus woglumi (Mosca Negra dos Citros),
constante do Anexo II da IN MAPA- 41, de 01-07-08, alterado pela IN MAPA-59, de 18-12-13.

IN MAPA-2, de 20-02-15

Revoga a IN MAPA-23, de 29-04-08.

Mosca negra dos
citros

Anthonomus grandis
Boheman

Bicudo do Algodoeiro

Resolução SAA - 50, de 14-10-2010

Anthonomus tomentosus

Anthonomus
tomentosus

IN MAPA-19, de 16-09-14

Declara como zona interditada, por ocorrência da praga Anthonomus tomentosus, os municípios de Boa Vista, Mucajaí
e Pacaraima, no Estado de Roraima. Proibe o trânsito de frutos frescos de acerola (Malpighia spp) para o exterior da
zona interditada.

Portaria MAPA 21, de 25-03-99

Dispõe sobre o trânsito de frutas hospedeiras constantes na listagem anexa a esta Portaria, do Estado do Amapá para
outras Unidades da Federação.

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e
aprovar os procedimentos para as suas utilizações.

Bactrocera carambolae

Aprova o Vazio Sanitário para a cultura do algodão.

Mosca da carambola
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IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08,
publicada no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus;
LEPIDOPTERA - Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II
da IN MAPA- 41, de 01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e
II da IN MAPA-52, de 20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e
aprovar os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-48, de 24-10-07

Institui o Programa Nacional de Erradicação da Cydia pomonella - PNECP no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, nos termos do Anexo I.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08,
publicada no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus;
LEPIDOPTERA - Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II
da IN MAPA- 41, de 01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e
II da IN MAPA-52, de 20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

Cydia pomonella
Traça-da-maçã

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias presentes, constante do Anexo II da Instrução Normativa nº 59, de 18 de
dezembro de 2013, em INSETOS - Cydia pomonella.
IN MAPA-32, de 03-09-14
Acrescentar à Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes (A1), constante do Anexo I da Instrução Normativa nº 41 de 1º
de julho de 2008, em LEPIDOPTERA - Cydia pomonella.

IN MAPA-23, de 29-05-07

Nos casos de ocorrência da cochonilha-do-carmim (Dactylopius opuntiae), as Instâncias Intermediárias e Locais do
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária nos Estados de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará e em outros
onde a praga vier a se estabelecer deverão intensificar os trabalhos de levantamento da ocorrência da praga, visando
delimitar a extensão das áreas afetadas.

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e
aprovar os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08,
publicada no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus;
LEPIDOPTERA - Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II
da IN MAPA- 41, de 01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e
II da IN MAPA-52, de 20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e

Dactylopius opuntiae
Cochonilha carmim

Helicoverpa armigera

Helicoverpa
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aprovar os procedimentos para as suas utilizações.

Lily symptomless vírus LSV

Maconellicoccus hirsutus

Neonectria galligena ( =
Nectria galligena)

Opogona sacchari

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08,
publicada no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus;
LEPIDOPTERA - Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II
da IN MAPA- 41, de 01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e
II da IN MAPA-52, de 20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e
aprovar os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08,
publicada no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus;
LEPIDOPTERA - Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II
da IN MAPA- 41, de 01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e
II da IN MAPA-52, de 20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e
aprovar os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

IN MAPA-30, de 24-08-11

Proibir a saída de mudas e de demais materiais de propagação, exceto sementes e material in vitro, de qualquer espécie
vegetal do Estado de Roraima para qualquer Unidade da Federação – UF.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08,
publicada no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus;
LEPIDOPTERA - Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II
da IN MAPA- 41, de 01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e
II da IN MAPA-52, de 20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

IN MAPA-12, de 23-05-2014

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I, da IN MAPA- 41, de 01- 07-08, a
praga FUNGO - Neonectria galligena (= Nectria galligena). Acrescenta à Lista de Pragas Quarentenárias Presentes,
constantes do Anexo II, da IN MAPA-59, de 18-12-13, a praga FUNGO - Neonectria galligena (=Nectria galligena),
conforme Anexo desta Instrução Normativa.

IN MAPA-20, de 20-06-2013

Institui o Programa Nacional de Prevenção e Controle do Cancro Europeu das Pomáceas (Neonectria galligena) PNCEP com a finalidade de estabelecer os critérios e procedimentos para a contenção da praga, e Grupo com o objetivo
de propor, acompanhar e avaliar as ações para a implementação e o desenvolvimento do PNCEP no âmbito do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA.

IN MAPA-28, de 27-07-09

Estabelecer os critérios e procedimentos de prevenção e controle, quanto à praga Opogona sacchari, visando à
certificação fitossanitária de frutos de banana destinados à exportação, quando houver exigência do país importador, na

Virose do lírio

Cochonilha rosada

Cancro da macieira

Traça-da-bananeira
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forma desta Instrução Normativa.

IN MAPA-02, de 29-01-07
Phakopsora pachyrhizi

Puccinia kuehnii

Ralstonia solanacearum
raça 2

Raoiella indica

Ferrugem Asiática da
Soja

Resolução SAA -9, de 15-03-07

Estabelece o Vazio Sanitário para Controle de Ferrugem Asiática da Soja.

Resolução SAA-27, de 16-05-12

Altera dispositivo da Resolução SAA 9, de 15-03-07.

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e
aprovar os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08,
publicada no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus;
LEPIDOPTERA - Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II
da IN MAPA- 41, de 01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e
II da IN MAPA-52, de 20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e
aprovar os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

IN MAPA-17, de 27-05-09

Regulamenta os critérios para reconhecimento e manutenção de Áreas Livres da Praga Ralstonia solanacearum raça 2
(ALP Moko da Bananeira), visando atender exigências quarentenárias de países importadores, na forma do Anexo I,
desta Instrução Normativa.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08,
publicada no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus;
LEPIDOPTERA - Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II
da IN MAPA- 41, de 01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e
II da IN MAPA-52, de 20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e
aprovar os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

IN MAPA-14, de 06-04-10

Estabelece as normas de controle do trânsito de plantas e suas partes, exceto material in vitro , hospedeiras do ácaro
vermelho das palmeiras (Raoiella indica).

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08,
publicada no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus;

Ferrugem alaranjada
da cana-de-açúcar

Moko da bananeira

Institui o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja (PNCFS) no Departamento de Sanidade
Vegetal (DSV), junto à Coordenação-Geral de Proteção de Plantas (CGPP).

Ácaro vermelho
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LEPIDOPTERA - Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II
da IN MAPA- 41, de 01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e
II da IN MAPA-52, de 20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

Schizotetranychus
hindustanicus

Ácaro Hindu dos
Citros

Sinoxylon conigerum

IN MAPA-08, de 17-04-12

Proibir o trânsito de vegetais e suas partes das espécies Citrus spp., Cocos nucifera, Acacia sp., Azadirachta indica,
Melia azedarach e Sorghum bicolor, hospedeiras do Ácaro Hindu dos Citros (Schizotetranychus hindustanicus), quando
oriundas de Unidades da Federação (UF) onde seja constatada, por laudo laboratorial oficial, a presença da praga.

IN MAPA-06, de 07-02-13

Altera o caput do art.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08,
publicada no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus;
LEPIDOPTERA - Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II
da IN MAPA- 41, de 01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e
II da IN MAPA-52, de 20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e
aprovar os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08,
publicada no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus;
LEPIDOPTERA - Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II
da IN MAPA- 41, de 01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e
II da IN MAPA-52, de 20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

Portaria MAPA 125, de 03-08-98

Dispõe sobre o trânsito de madeira bruta, serrada e beneficiada de Pinus sp entre os Estados acima citados e desses para
as demais unidades da Federação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhado de Permissão de Trânsito com
declaração adicional fornecida por técnico devidamente credenciado, conforme Portaria n.º 60, de 14 de abril de 1989,
ou de Certificado Fitossanitário de Origem, constando que o material está livre de Sirex noctilio, tanto na fase adulta
como na imatura.

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e
aprovar os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08,
publicada no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus;
LEPIDOPTERA - Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II
da IN MAPA- 41, de 01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e
II da IN MAPA-52, de 20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

IN MAPA-09, de 20-04-06

Define as cultivares e seus respectivos graus suscetibilidade à bactéria denominada cientificamente de Xanthomonas
campestris pv. viticola, bem como adotar as exigências fitossanitárias para suas mudas e as medidas de prevenção,
controle e erradicação da referida praga, na forma dos Anexos I, II e III a esta Instrução Normativa. REVOGADA

1º, inserindo o parágrafo único, da IN-08, de 17-04-12.

Broca conígera

Sirex noctilio

Xanthomonas campestris
pv. viticola

Vespa da madeira

Cancro da videira
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PELA IN-MAPA-02, de 06-02-14.

Xanthomonas fragariae

Mancha angular da
folha

IN MAPA-52, de 20-09-07

Estabelece a lista de praga quarentenárias ausentes (A1) e de pragas quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e
aprovar os procedimentos para as suas utilizações.

IN MAPA-41, de 01-07-08

Altera os anexos I e II da IN-52, de 20-09-07.

IN MAPA-59, de 18-12-13

Exclui da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes do Anexo I da IN MAPA- 41, de 01-07-08,
publicada no D.O.U de 02-07-08, as pragas ACARINA - Raoiella indica; HEMÍPTERA - Maconellicoccus hirsutus;
LEPIDOPTERA - Helicoverpa armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e VIRUS - Lily symptomless. Altera o Anexo II
da IN MAPA- 41, de 01-07-08, que passa vigorar conforme o Anexo desta Instrução Normativa. Revoga os Anexos I e
II da IN MAPA-52, de 20-11-07 e a IN MAPA-59, de 20-11-07.

IN-MAPA-02, de 06-02-14

Estabelece as medidas a serem adotadas pelo produtor, importador, comerciante ou detentor de plantas e partes de
plantas de espécies do gênero Vitis, para prevenção, controle e erradicação da praga Xanthomonas campestris pv.
viticola, agente etiológico do cancro bacteriano da videira.

Portaria MAPA 296, de 14-04-78

Adotar medidas acauteladoras que evitam a disseminação do patógeno Xanthomonas fragariae, assinalado em culturas
de morangueiro nos Estados de Minas e São Paulo.
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LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES

Decreto Federal 24.114, de 12-04-34

Aprova o Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal.

Lei Federal 8.171, de 17-01-91

Dispõe sobre a política agrícola.

Decreto Estadual 43.512, de 02-10-98

Dispõe sobre a organização da Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e dá providências correlatas.

Decreto Federal 5.741, de 30-03-06

Regulamenta os arts. 27-A, 28-A e 29-A da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, organiza o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, e dá outras providências.
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LEGISLAÇÕES ANEXAS
DECRETO FEDERAL Nº 24.114, DE 12 DE ABRIL DE 1934

Aprova o Regulamento de Defesa Sanitária

folhas e flores, quando portadores de doenças

Vegetal.

ou pragas perigosas;
b) de insetos vivos, ácaros, nematodes e outros

Art. 1º - Fica aprovado o regulamento da

parasitos nocivos às plantas, em qualquer fase

Sanitaria Vegetal, que com este baixa, assinado

de evolução;

pelo ministro de Estado dos Negócios da

c) de culturas de bactérias e cogumelos nocivos

Agricultura e referendado pelos da Fazenda,

às plantas;

das Relações Exteriores e da Viação e Obras

d) de caixas, sacas e outros artigos de

Públicas.

acondicionamento, que tenham servido ao
transporte dos produtos enumerados neste

Art. 2º - Revogam-se as disposições em

artigo;

contrário.

e) de terras, compostos e produtos vegetais que
possam
ANEXO

conter,

em

qualquer

estado

de

desenvolvimento, criptógamos, insetos e outros

Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal

parasitos

nocivos

aos

vegetais,

quer

acompanhem ou não plantas vivas.
CAPÍTULO I

§ 1º - Para determinadas espécies vegetais, a

Disposições Preliminares

critério do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal,
poderá ser admitida a importação com terra,

Art. 1º - São proibidos, em todo o território

sujeitando-se as mesmas, obrigatoriamente, à

nacional, nas condições abaixo determinadas a

desinfeção e substituição da terra à chegada.

importação, o comércio, o trânsito e a

§ 2º - Somente para fins experimentais em

exportação:

estabelecimentos científicos do país, poderá o

a) de vegetais e partes de vegetais, como sejam:

Ministério da Agricultura permitir a importação

mudas,

frutos,

do material previsto nas alíneas "a", "b" e "e"

sementes, raízes, tubérculos, bulbos, rizomas,

deste artigo, observadas, porém, as medidas

galhos,

estacas,

bacélos,
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preventivas que forem prescritas em cada caso

Parágrafo único. O Ministério da Agricultura

pelo Conselho Nacional de Defesa Agrícola.

determinará, por portaria, periodicamente, quais

§ 3º - Ministério da Agricultura permitirá, por

os portos ou estações que se acham aparelhados

portaria, ouvido o Conselho Nacional de Defesa

para os efeitos do presente artigo.

Agrícola, a introdução no país, das espécies de
insetos,

fungos,

bactérias,

etc.,

Art. 4º - (Revogado(a) pelo(a) Decreto

reconhecidamente úteis, aos quais não se

6.946/2009)

aplicará a proibição contida nas letras "b" e "e"

______________________________________

deste artigo.

_________ Redação(ões) Anterior(es)

Art. 2º - Independentemente do estabelecido no

Art. 5º - (Revogado(a) pelo(a) Decreto

art. 1º, o Ministério da Agricultura poderá

6.946/2009)

proibir ou estabelecer condições especiais para

______________________________________

a importação de quaisquer vegetais, partes de

_________ Redação(ões) Anterior(es)

vegetais e produtos agrícolas que provenham de

a) (Revogado(a) pelo(a) Decreto 6.946/2009)

países suspeitos ou assolados por doenças ou

______________________________________

pragas, cuja introdução no país possa constituir

_________ Redação(ões) Anterior(es)

perigo para as culturas nacionais.

b) (Revogado(a) pelo(a) Decreto 6.946/2009)

Parágrafo único. O Ministério da Agricultura

______________________________________

determinará em portaria quais os produtos e

_________ Redação(ões) Anterior(es)

respectivos

c) (Revogado(a) pelo(a) Decreto 6.946/2009)

países

de

procedência,

compreendidos neste artigo.

______________________________________
_________ Redação(ões) Anterior(es)

CAPÍTULO II
Importação de Vegetais e Partes de Vegetais

d) (Revogado(a) pelo(a) Decreto 6.946/2009)
______________________________________
_________ Redação(ões) Anterior(es)

Art. 3º - A importação de vegetais e partes de

e) (Revogado(a) pelo(a) Decreto 6.946/2009)

vegetais somente será permitida pelos portos ou

______________________________________

estações de fronteira em que houver sido

_________ Redação(ões) Anterior(es)

instalado o Serviço de Defesa Sanitária

f) (Revogado(a) pelo(a) Decreto 6.946/2009)

Vegetal.
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______________________________________

b) informações completas sobre os produtos a

_________ Redação(ões) Anterior(es)

despachar, inclusive as que se tornarem
precisas para estabelecer a sua identificação.

Art. 6º - Para os fins previstos neste

§ 2º - O certificado a que se refere a alínea "a"

regulamento, o Ministério da Fazenda, por

do parágrafo 1º deste artigo deverá ser assinado

intermédio

postos

pela autoridade competente do serviço oficial

aduaneiros, notificará imediatamente ao técnico

de proteção aos vegetais do país exportador e

do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal com

conter:

jurisdição no porte ou estação de fronteira, a

a) quantidade e natureza dos volumes;

chegada, com procedência do estrangeiro, de

b) peso e marca;

quaisquer vegetais ou partes de vegetais.

c) navio e data da partida;

Parágrafo único. Idêntica notificação será feita

d) discriminação dos vegetais e partes de

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, por

vegetais;

intermédio do Departamento dos Correios e

e) indicação do lugar da cultura;

Telégrafos, com referência aos vegetais e partes

f) nome do exportador;

de vegetais importados por via postal.

g) nome e endereço do destinatário;

de

suas

alfândegas

e

h) data em que se realizou a inspeção;
Art. 7º - Em caso algum as repartições referidas

i) atestado de que os produtos exportados estão

no artigo anterior e parágrafo único permitirão

isentos de doenças e pragas nocivas às culturas.

o despacho de vegetais e partes de vegetais,

j) visto consular, no caso de país de origem que

sem a respectiva autorização do técnico do

requeira

Serviço de Defesa Sanitária Vegetal.

certificados sanitários expedidos pelo Brasil.

§ 1º - Essa autorização será impetrada mediante

(Acrescentado(a) pelo(a) Decreto 6.946/2009)

requerimento

seu

§ 3º - Para determinadas espécies de produtos

despachante, que deverá fornecer ao técnico do

vegetais, deverão ser incluídas no certificado as

Serviço de Defesa Sanitária Vegetal o seguinte:

declarações especiais exigidas por portarias do

a) o certificado de origem e de sanidade vegetal

Ministério da Agricultura.

do

importador

ou

o

mesmo

procedimento

nos

do país de origem: (Redação dada pelo(a)
Decreto 6.946/2009)

Art. 8º - Poderão ser dispensadas das

______________________________________

exigências do certificado de sanidade de que

_________ Redação(ões) Anterior(es)

trata o artigo anterior, as pequenas partidas de
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vegetais e partes de vegetais importadas por via

mesmos não incidem no dispositivo do art. 1º e

postal,

suas alíneas e art. 2º e seu parágrafo único,

inclusive

encomendas

postais,

registrados, amostras sem valor, etc., ou

deste regulamento.

trazidas

passageiros,

Parágrafo único. As plantas vivas e os produtos

procedentes do estrangeiro, não podendo tais

vegetais de fácil deterioração terão precedência

produtos ser entretanto desembaraçados, sem o

na inspeção à chegada.

na

bagagem

dos

competente exame do Serviço de Defesa
Sanitária Vegetal.

Art. 10. - No caso de se verificar na inspeção à

§ 1º - O Ministério da Agricultura poderá

chegada que os vegetais ou partes de vegetais

limitar

as

estão compreendidos na proibição prevista no

condições em que será permitida a dispensa do

art. 1º e alíneas ou art. 2º e parágrafo, ficarão

certificado de sanidade, nos termos deste artigo.

desde logo sob a vigilância do Serviço de

§

Defesa Sanitária Vegetal, em lugar por este

2º

as

-

quantidades

Os

e

passageiros

determinar

procedentes

do

estrangeiro e que tragam, em suas bagagens,

indicado.

plantas, sementes, estacas, rizomas, tubérculos,

§ 1º - Tais produtos serão reembarcados dentro

frutas, etc., são obrigados a isso declarar às

de 15 dias, ou quando não, após esse prazo,

autoridades aduaneiras, para efeito da inspeção

desnaturados ou destruídos.

sanitária vegetal, ficando tais volumes retidos

§ 2º - As despesas decorrentes das exigências

até o competente exame e autorização de

estabelecidas

despacho, concedida pelos técnicos do Serviço

interessado, sem que ao mesmo assista direito a

de Defesa Sanitária Vegetal.

qualquer indenização.

§ 3º - Em caso de sonegação ou de falsa

§ 3º - Tratando-se de praga ou doença perigosa

declaração, ficam os infratores sujeitos à

ou de fácil alastramento, fará o Serviço de

apreensão dos produtos, além de outras

Defesa Sanitária Vegetal a apreensão e a

penalidades previstas em leis.

destruição imediata dos produtos condenados.

neste

artigo

caberão

ao

§ 4º - A desnaturação, remoção e destruição de
Art. 9º - Satisfeitas as exigências dos artigos

produtos condenados será feita pelo serviço de

anteriores, procederá o técnico do Serviço de

Defesa Sanitária Vegetal, ou pelas alfândegas,

Defesa Sanitária Vegetal a inspeção dos

nos portos em que aquela não estiver para tal

produtos

fim aparelhada.

importados,

autorizando

o

seu

despacho, no caso de haver verificado que os
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Art. 11. - Os produtos vegetais importados,

dispensados de algumas ou de todas as

infectados ou infestados, ou mesmo suspeitos

exigências do presente regulamento.

de serem veiculadores de fungos, insetos e
outros parasitos, já existentes e disseminados

Art. 14. - Por extravio, ou imperfeição, nos

no país e reputados de importância econômica

certificados de sanidade ou de desinfeção,

secundária, poderão ser despachados, uma vez

exigidos em virtude deste regulamento, para a

submetidos à desinfeção ou expurgo, ou

importação de vegetais e partes de vegetais,

esterilização,

poderá ser facultado ao importador - a critério

segundo

as

condições

determinadas pelo Ministério da Agricultura.

do Ministério da Agricultura - assinar termo de

Parágrafo único. Nos casos das infecções ou

responsabilidade e prestar caução em dinheiro,

infestações, a que se refere este artigo, terem

mediante a condição de ser apresentado

maior intensidade, ficarão os vegetais ou partes

posteriormente

de vegetais sujeitos ao disposto no art. 10 e seus

certificado respectivo.

parágrafos.

§ 1º - Só será concedida a permissão de que

e

no

prazo

prefixado,

o

trata este artigo, para produtos que não incidam
Art. 12. - Os vegetais ou partes de vegetais

nas proibições do art. 1º e suas alíneas, ou nas

procedentes de países ou regiões suspeitas, ou

medidas de exclusão em vigor.

cujo estado sanitário à chegada, ofereça

§ 2º - Em portaria especial serão reguladas as

dúvidas, poderão ser plantados, sob quarentena,

condições e taxas exigidas para a concessão a

em estabelecimento oficial, ou lugar que

que se refere este artigo.

ofereça as garantias necessárias, a juízo do
Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, que os

Art. 15. - As infrações referentes à importação,

manterá sob fiscalização não podendo os

ficam sujeitas às seguintes penalidades:

mesmos ser removidos sem autorização prévia.

a) multa de 500$ a 5:000$ a todos aqueles que,
em

desobediência

este

introduzirem

determinará, por portaria, quais os produtos

território nacional, vegetais, partes de vegetais

vegetais

fins

ou quaisquer produtos ou artigos de importação

industriais, medicinais ou de ornamentação,

proibida, previstas nos artigos 1º e alínea e 2º e

cuja livre entrada no país não constitua perigo

parágrafo;

à

alimentação,

para as culturas nacionais, podendo assim ficar

tentarem

regulamento,

Art. 13. - O Ministério da Agricultura

destinados

ou

a

introduzir

no
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b) multa de 500$ a 5:000$ para os que, sem a

Agricultura por intermédio dos funcionários do

necessária autorização do Serviço de Defesa

Serviço de Defesa Sanitária Vegetal.

Sanitária Vegetal, introduzirem ou tentarem

Parágrafo único. Todos os estabelecimentos

introduzir, no país, vegetais, partes de vegetais

referidos neste artigo são obrigados a conservar

ou quaisquer produtos ou artigos capazes de

expostos à vista dos compradores, no mesmo

serem

local em que oferecerem à venda vegetais e

transmissores

ou

veiculadores

de

doenças ou pragas das plantas;

partes de vegetais do seu comércio, o

c) multa de 50$ a 500$ para os que, subtraindo-

certificado de sanidade, quadros murais e

se à fiscalização a que se refere o art. 8º e seus

instruções relativas à profilaxia vegetal, que

parágrafos,

lhes forem fornecidos pelo Ministério da

introduzirem

ou

procurarem

introduzir pequenas partidas de vegetais e

Agricultura.

partes de vegetais, importadas por via postal ou
na bagagem;

Art. 17. - Os estabelecimentos referidos no

d) multa de 200$ a 3:000$ para o importador de

artigo anterior deverão manter escrituração dos

vegetais, sujeitos a quarentena, nos termos do

produtos com que comerciam, exibindo-a aos

art. 12, que os remover sem autorização do

funcionários do Serviço de Defesa Sanitária

funcionário técnico do Serviço de Defesa

Vegetal, sempre que lhes for solicitado.

Sanitária Vegetal encarregado da fiscalização;
e) multa de 100$ a 1:000$ a todos aqueles que

Art. 18. - Os vegetais e partes de vegetais

auxiliarem as infrações de que tratam as alíneas

expostos à venda deverão ser acompanhados de

"a", "b", "c" e "d" deste artigo.

etiqueta contendo o nome do produto e a
localidade de onde provêm.

CAPÍTULO III
Comércio de Vegetais e Partes de Vegetais

Art.

19.

-

As

propriedades

agrícolas

mencionadas no art. 16 deverão possuir
Art. 16. - Todos os estabelecimentos que

certificado de sanidade para que possam

negociarem em vegetais e partes de vegetais,

negociar livremente com seus produtos.

como sejam: mudas, galhos, estacas, bacelos,

§ 1º - O certificado a que se refere este artigo

frutos, sementes, raízes, tubérculos, bulbos,

será concedido mediante requerimento feito ao

rizomas,

à

Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, vigorará

da

pelo prazo nele estipulado e será exigido,

folhas,

fiscalização

etc.,

periódica

estão
do

sujeitos

Ministério
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inicialmente, nas localidades sob jurisdição de

(Acrescentado(a)

técnicos do Serviço de Defesa Sanitária

5478/1943)

pelo(a)

Decreto-Lei

Vegetal.
§ 2º - A obrigatoriedade do certificado de

Art. 21. - Verificada a existência, por

sanidade, de que trata este artigo, será estendida

funcionário do Serviço de Defesa Sanitária

a outros pontos do território nacional na medida

Vegetal, de qualquer doença ou praga perigosa

dos recursos orçamentários.

e em qualquer grau de desenvolvimento, em

§ 3º - Em casos especiais, poderá o certificado

vegetais ou partes de vegetais destinados ao

de que cogita este artigo ser anulado, antes da

comércio, será imediatamente interditada a

terminação do prazo nele consignado.

venda desses produtos, bem como de outros que
possam estar contaminados, até que seja dado

Art. 20. É livre, em todo o território nacional, o

cumprimento ao disposto no § 1º deste artigo.

trânsito de plantas, partes de vegetais ou

§ 1º - O proprietário, arrendatário ou ocupante a

produtos de origem vegetal. (Redação dada

qualquer título, do estabelecimento, é obrigado:

pelo(a) Decreto-Lei 5478/1943)

a) a realizar, no prazo e nas condições

______________________________________

prescritas, a destruição ou tratamento dos

_________ Redação(ões) Anterior(es)

vegetais e partes de vegetais atacados;

§

b) a aplicar todas as medidas profiláticas,

1º

(Suprimido(a)

pelo(a)

Decreto-Lei

5478/1943)

julgadas suficientes a critério do Serviço de

______________________________________

Defesa Sanitária Vegetal.

_________ Redação(ões) Anterior(es)

§

§

conformidade com as exigências deste artigo,

2º

(Suprimido(a)

pelo(a)

Decreto-Lei

2º

-

Pelos

trabalhos

executados

de

5478/1943)

não assistirá aos interessados direito a qualquer

______________________________________

indenização.

_________ Redação(ões) Anterior(es)

§ 3º - As interdições e conseqüentes medidas de

Parágrafo único. O Ministério da Agricultura,

defesa sanitária vegetal, previstas neste artigo,

verificada a irrupção, no país, de pragas ou

aplicam-se igualmente aos vegetais e partes de

doenças reconhecidamente nocivas às culturas,

vegetais

poderá, em qualquer tempo, mediante portaria,

pomares, chácaras, quintais, jardins e quaisquer

proibir, restringir ou estabelecer condições para

outros estabelecimentos.

o trânsito de que trata o presente artigo.

existentes

em

fazendas,

sítios,
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§ 4º - Em se tratando de fungo, inseto ou outro

Art. 24. - Aplicam-se os artigos 16 a 22 aos

parasito, que, por sua natureza ou grau de

estabelecimentos agrícolas que se destinam a

desenvolvimento,

dificilmente

fornecer, para a reprodução, vegetais e partes de

reconhecível, poderá o interessado recorrer da

vegetais, como sejam: mudas, galhos, estacas,

decisão dos técnicos do Serviço de Defesa

bacelos, frutos, sementes, raízes, tubérculos,

Sanitária Vegetal, para o Conselho Nacional de

bulbos, rizomas, folhas, etc.

seja

Defesa Agrícola, mantendo-se, todavia, a
interdição prevista neste artigo até decisão

Art. 25. - O Governo Federal poderá entrar em

final.

acordo com os governos locais, para a execução
das medidas constantes do presente capítulo.

Art. 22. - Independentemente da prévia
verificação a que alude o art. 21, incidem na

Art. 26. - As infrações deste capítulo serão

proibição do art. 1º e suas alíneas, e são

sujeitas às seguintes penalidades:

passíveis das penalidades estatuídas neste

a) multa de 50$000 a 300$000 para os

regulamento,

proprietários

os

proprietários

de

dos

estabelecimentos

que

estabelecimentos que houverem vendido, ou

negociarem em vegetais e partes de vegetais

simplesmente exposto à venda, vegetais e

(art. 16) que não cumprirem o disposto nos

partes de vegetais atacados por praga ou doença

artigos 17 e 18, mantendo declarações errôneas

cujo reconhecimento não exija o exame de um

ou recusando o seu exame aos funcionários

especialista.

incumbidos de inspecioná- los, nos termos
deste regulamento;

Art. 23. - Não estão sujeitos às prescrições

b) multa de 50$ a 500$, para os proprietários

deste capítulo III os estabelecimentos que

dos estabelecimentos referidos no art. 16, que

negociam

comerciarem sem o certificado de sanidade

com

produtos

vegetais

exclusivamente destinados à alimentação ou

previsto no art. 19 e seus parágrafos;

outros

tenham

c) multa de 200$ a 3:000$, para os proprietários

aplicações industriais e medicinais, desde que

de estabelecimentos indicados no art. 16, que

disso não decorra perigo para a economia

venderem, oferecerem à venda ou cederem

nacional.

produtos sob interdição pronunciada na forma

fins

domésticos,

ou

que

do art. 21, a despeito das providências
consignadas no § 1º do art. 21;
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d) multa de 200$ a 2:000$, para os proprietários

pragas dos vegetais e aplicar as medidas

dos mesmos estabelecimentos que tentarem

constantes deste regulamento.

esquivar-se à destruição ou ao tratamento
previstos no § 1º do art. 21, ou que opuserem

Art. 28. - O Ministério da Agricultura, com os

qualquer obstáculo à execução das medidas no

recursos de que dispuser e com a colaboração

mesmo consignadas;

dos

e) multa de 100$ a 2:000$, para os proprietários

promoverá o reconhecimento periódico e

dos mesmos estabelecimentos, que venderem

completo do estado sanitário vegetal de todo o

ou oferecerem à venda vegetais e partes de

país.

governos

estaduais

e

municipais,

vegetais contaminados, nos termos previstos
pelo art. 22;

Art. 29. - Verificada a irrupção, em qualquer

f) multa de 50$ a 200$ para os proprietários dos

ponto

estabelecimentos referidos no art. 16 que

reconhecidamente nocivas às culturas e cuja

deixarem

murais,

disseminação se possa estender a outras regiões

organizados para o reconhecimento de doenças

e constituir perigo para a lavoura nacional, o

e pragas, com desobediência ao prescrito no

Ministério

parágrafo único do art. 16.

imediatamente,

de

expor

os

quadros

do

país,

de

da

doenças

Agricultura
à

ou

pragas

procederá,

delimitação

da

área

contaminada, que declarará zona interditada,
CAPÍTULO IV

onde aplicará rigorosamente todas as medidas

Erradicação e Combate das Doenças e Pragas

de erradicação constantes deste regulamento e

das Plantas e Trânsito de Vegetais e Partes de

de instruções complementares.

Vegetais
Art. 30. - Em torno da zona declarada
Art. 27. - O Ministério da Agricultura, por

infestada, nos termos do artigo anterior, poderá

intermédio

da

ser delimitada, sempre que assim o exigir a

execução das medidas de defesa sanitária

doença ou praga a erradicar, uma zona suspeita,

vegetal,

quaisquer

cujo perímetro, a critério do Ministério da

propriedades, como sejam: fazendas, sítios,

Agricultura, poderá variar, quer na demarcação

chácaras, quintais, jardins, hortas, etc., com o

inicial,

fim de averiguar da existência de doenças e

erradicação.

dos

poderá

técnicos

encarregados

inspecionar

quer

durante

os

trabalhos

de
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Parágrafo

único.

Na

zona

suspeita,

as

propriedades referidas no art. 27, serão

inspecionados ou submetidos ao tratamento
prescrito.

mantidas sob constante inspeção por todo o
tempo da erradicação e nela o trânsito de

Art. 33. - Os proprietários, arrendatários ou

vegetais,

produtos

ocupantes a qualquer título de estabelecimentos

empregados na lavoura será regulado pelo art.

localizados em zona interditada, são obrigados,

32, deste regulamento.

sob as penalidades previstas neste regulamento,

partes

de

vegetais

e

a executar, à sua custa e dentro das respectivas
Art. 31. - Os proprietários, arrendatários ou

propriedades e no prazo que lhes for cominado,

ocupantes a qualquer título de estabelecimentos

todas as medidas de combate à doença ou praga

agrícolas, situados quer na zona interditada,

constantes deste regulamento e das instruções

quer na zona suspeita, o Ministério da

complementares

Agricultura divulgará as instruções para o

Agricultura expedir, cuja aplicação lhes for

reconhecimento,

determinada

combate

e

demais

pelo

que

o

técnico

Ministério

incumbido

da

da

procedimentos em relação à doença ou praga

erradicação, com pessoal, material, aparelhos e

em questão.

utensílios de que dispuserem ou que lhes forem
fornecidos.

Art. 32. - Será proibido o trânsito dentro da

Parágrafo único. No caso de se recusarem os

zona interditada e para fora dela, de vegetais e

proprietários ou ocupantes a executar as

partes de vegetais atacados bem como de

medidas previstas neste artigo, ou as deixarem

quaisquer objetos e até mesmo veículos que não

de executar no prazo cominado, os funcionários

tenham sido desinfetados, susceptíveis de

incumbidos da defesa sanitária vegetal deverão

disseminar a doença ou praga declarada.

aplicar compulsoriamente as referidas medidas,

Parágrafo único. Em se tratando de produtos

por conta dos proprietários ou ocupantes.

para os quais a inspeção ou tratamento, a juízo
do Ministério da Agricultura, ofereça garantia

Art. 34. - Entre as medidas adotadas para a

suficiente contra a disseminação da doença ou

erradicação poderá o Ministério da Agricultura

praga, poderá ser permitido o seu trânsito desde

incluir a destruição parcial ou total de lavouras,

que os mesmos venham acompanhados de

arvoredos ou matas contaminadas ou passíveis

certificados dos técnicos incumbidos da defesa

de contaminação.

sanitária

vegetal,

atestando

que

foram

33

§ 1º - Quando as plantas ou matas, cuja

execução das medidas de erradicação e custeio

destruição for ordenada, ainda se encontrarem

das despesas dela resultantes.

indenes ou, embora contaminadas, ainda se

§ 1º - A direção e fiscalização supremas dos

mantiverem aptas ao seu objetivo econômico,

trabalhos de erradicação de que trata este artigo

poderá ser arbitrada uma indenização ao seu

caberão em todos os casos ao Governo da

proprietário, baseada no custo de produção e

União

levando-se em conta a depreciação determinada

Agricultura.

pela doença ou praga, bem como o possível

§ 2º - Independente da conclusão de qualquer

aproveitamento do material resultante da

acordo, deverá o Ministério da Agricultura

condenação.

aplicar desde logo as medidas de erradicação no

§ 2º - As indenizações poderão consistir, em

território de qualquer Estado ou Município,

parte ou no todo, na substituição das plantas

quando se tratar de doença ou praga que

destruídas por outras sadias e de qualidades

obrigue a pronta intervenção.

por

intermédio

do

Ministério

da

recomendáveis para o lugar.
§ 3º - Não terá o proprietário direito a

Art. 36. - Quando se tratar de doença ou praga

indenização sempre que se apurar que a doença

que já se encontre disseminada a ponto de ser

ou praga, por sua natureza ou grau de

impossível a sua completa erradicação do país,

intensidade, devesse causar a destruição das

competirá,

principalmente,

plantações ou matas.

estaduais

e

§ 4º - Perderá direito a indenização todo o

interessados, providenciar quanto às medidas de

proprietário que houver infringido qualquer

defesa

dispositivo do presente regulamento ou das

respectivos territórios visando a profilaxia e

instruções

proteção das lavouras locais.

especiais

baixadas

para

a

erradicação.

agrícola

aos

municipais

a

serem

governos
diretamente

aplicadas

nos

Parágrafo único. Ao Ministério da Agricultura
caberá estimular e coordenar tais trabalhos,

Art. 35. - O Governo Federal poderá entrar em

prestando

acordo com o Governo do Estado ou do

indiretamente, a necessária assistência.

Município

em

cujos

territórios

aos

interessados,

direta

ou

houver

irrompido a doença ou praga a erradicar e dos

Art. 37. - Em se tratando de doença ou praga

Estados e Municípios circunvizinhos ou mais

que embora mais ou menos disseminada no

diretamente ameaçados pela mesma, para a

país, exija, por sua importância econômica,
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medidas

de

caráter

rigoroso,

poderá

o

estabelecimentos sitos na área na qual se

Ministério da Agricultura equipará-la as de que

pretende dar combate à doença ou praga a

tratam os artigos 29 e 34, baixando para tal fim

cooperarem voluntariamente na execução das

as portarias que se fizerem necessárias.

medidas e lhes determinará um prazo para
significarem a sua adesão.

Art. 38. - Sempre que os proprietários,

§ 2º - Findo o prazo, reunidas ou não novas

arrendatários, usufrutuários ou ocupantes a

adesões, o Ministério da Agricultura acertará

qualquer título dos estabelecimentos agrícolas

com os interessados a forma por que os mesmos

de

conjugarem

devem dar aplicação às medidas constantes das

esforços para o combate a uma doença ou praga

instruções complementares a este regulamento

que não possa ser eficazmente combatida sem a

para o combate da doença ou praga em questão,

generalização das respectivas medidas de

exigirá o compromisso escrito ou testemunhado

controle a uma área de determinada extensão,

de que as executarão pela forma acordada e

poderão dirigir-se ao Ministério da Agricultura,

declarará obrigatório o combate em apreço.

solicitando-lhe

o

§ 3º - O Ministério da Agricultura por

combate à referida doença ou praga, dentro de

intermédio dos técnicos do Serviço de Defesa

um

Sanitária

uma

determinada

que

perímetro

região

declare

obrigatório

circundando

os

seus

estabelecimentos.

Vegetal,

orientará,

auxiliará

e

fiscalizará os trabalhos dos que houverem
manifestado a sua adesão para o combate à

Art. 39. - O Ministério da Agricultura

doença ou praga e exigirá, simultaneamente, a

verificará preliminarmente:

aplicação de medidas equivalentes por parte dos

a) se a doença ou praga pode ser eficazmente

não aderentes.

combatida;

§ 4º - No caso de uns ou outros deixarem de

b) se o combate solicitado é realmente útil à

executar as medidas que lhes forem exigidas

lavoura da região;

dentro do prazo cominado, deverá o Ministério

c) se a área indicada é suficiente para o

da Agricultura praticá-las compulsoriamente,

emprego eficaz das medidas profiláticas e não

por conta dos ocupantes dos terrenos, salvo se

excede às exigências das mesmas.

forem os mesmos notoriamente falhos de

§ 1º - O Ministério da Agricultura convidará os

recursos.

demais

proprietários,

arrendatários,

usufrutuários ou ocupantes a qualquer título de
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Art. 40. - O Ministério da Agricultura, dentro

Parágrafo único. Os estabelecimentos que

dos recursos orçamentários que lhe forem

negociam com plantas e partes vivas de plantas,

atribuídos para esse fim e por todos os meios

para reprodução, poderão, a critério do Serviço

indicados pela técnica, pelas condições locais e

de Defesa Sanitária Vegetal, usar o "certificado

pela natureza e disseminação das doenças ou

de

pragas, auxiliará os ocupantes de terrenos ou

substituição à "permissão de trânsito".

sanidade"

disposto

no

art.

19,

em

suas associações, principalmente os situados
nas zonas de irradiação ou de combate,

Art. 43. - Em nenhum caso as alfândegas,

empregando maquinaria e aparelhamento não

guardamorias, mesas de rendas e companhias

acessíveis ao particular, fornecendo a baixo

de transporte, dos lugares em que estiver

preço ou gratuitamente, se possível, máquinas,

proibido o livre trânsito de plantas ou partes de

inseticidas, fungicidas, utensílios, sementes e

plantas, permitirão o embarque ou despacho de

mudas sadias ou resistentes, etc.

plantas ou partes vivas de plantas sem a

Parágrafo

único.

Os

particulares

que

voluntariamente se reunirem para o combate de

autorização do Serviço de Defesa Sanitária
Vegetal.

doenças ou pragas nas suas circunvizinhanças,
terão preferência em todos os auxílios que o

Art. 44. - Com o intuito de evitar a transmissão

Ministério da Agricultura puder proporcionar.

de determinada doença ou praga a zonas de
culturas

ainda

não

infestadas,

poderá

o

Art. 41. - O Governo da União entrará em

Ministério da Agricultura determinar rigorosas

acordo com os governos locais para a

medidas preventivas e exigir que sejam

realização do combate dentro dos respectivos

desinfetados

territórios.

vegetais, partes de vegetais, sacária vazia,

ou

expurgados

determinados

outros objetos e até mesmo veículos, que
Art. 42. - Fica proibida a exportação ou

penetrem na referida zona não infestada e que

redespacho de plantas vivas ou partes vivas de

sejam suscetíveis de disseminar a doença ou

plantas, nos portos ou outras localidades em

praga.

que existirem técnicos do Serviço de Defesa
Sanitária Vegetal, sem a apresentação da

Art. 45. - As infrações deste capítulo serão

"permissão de trânsito" passada pelos referidos

sujeitas às seguintes penalidades:

técnicos, nas condições do art. 20 e parágrafos.
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a) multa de 200$ a 1:000$, aos proprietários,
arrendatários ou ocupantes a qualquer título de

Art. 46. - Nas instruções complementares a este

estabelecimentos a que se refere o art. 27, que

capítulo, expedidas com relação a zonas de

impedirem ou dificultarem os trabalhos de

irradiação ou combate, serão estabelecidos o

defesa sanitária vegetal;

máximo e o mínimo das penalidades que

b) multa de 300$ a 3:000$ para os proprietários

couberem por outras infrações.

de vegetais e partes de vegetais e objetos
suscetíveis de disseminar a doença ou praga,

CAPÍTULO V

que infringirem as disposições do art. 32 e

Exportação de Vegetais e Partes de Vegetais

parágrafo único;
c) multa de 200$ a 1:000$ aos proprietários,

Art. 47. - O Ministério da Agricultura, por

arrendatários, ou ocupantes a qualquer título de

intermédio do Serviço de Defesa Sanitária

propriedades localizadas em zona interditada,

Vegetal,

que se negarem a executar as medidas de

exportar para o estrangeiro, vegetais ou partes

combate constantes deste regulamento e das

de vegetais, como sejam: mudas, galhos,

instruções complementares que o Ministério da

estacas, frutos, sementes, raízes, tubérculos,

Agricultura expedir, nos termos do art. 33 e

bulbos,

parágrafo único;

certificado de sanidade da sementeira ou

d) multa de 100$ a 1:000$ para os que

plantação de origem e dos produtos a serem

infringindo os §§ 3º e 4º, do art. 39, deixarem

exportados.

de

combate

§ 1º - Os certificados de origem e sanidade

determinadas pelos técnicos do Serviço de

vegetal obedecerão aos modelos aprovados pelo

Defesa Sanitária Vegetal;

ministro da Agricultura.

e) multa de 200$ a 2:000$ para os particulares,

§ 2º - Poderá ser dispensado o certificado de

empresas e companhias de transporte em geral,

sanidade para a exportação de quaisquer dos

que depois de notificadas facilitarem ou

produtos vegetais referidos neste artigo, quando

executarem o transporte de vegetais e partes de

destinados ao território das nações com as quais

vegetais bem como de outros objetos sujeitos a

o Brasil não se tenha comprometido a

inspeção, desinfeção ou expurgo, conforme

estabelecer tal exigência, por acordo ou

prescrevem o art. 32 e parágrafo único e os

convenção internacional.

executar

artigos 42 e 44.

as

medidas

de

concederá

rizomas,

a

quantos

folhas,

flores,

desejarem

etc.,

o
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Art. 48. - Os exportadores que pretenderem os

Sanitária Vegetal, aos quais competirá firmar

certificados a que se refere o artigo anterior,

certificados.

deverão

requerer

com

a

necessária

antecedência, ao Serviço de Defesa Sanitária

Art. 50. - O Ministério da Agricultura

Vegetal, a inspeção da sementeira, plantação,

concederá o certificado de desinfeção ou

etc., e posteriormente a dos produtos que

expurgo, por intermédio de estabelecimentos

tencionem exportar.

oficiais ou dos estabelecimentos compreendidos

§ 1º - Nessas condições deverão ser realizadas

nas alíneas "b" e "c" do art. 79 deste

duas inspeções pelos técnicos do Serviço de

regulamento,

Defesa Sanitária Vegetal: uma da sementeira ou

destinados à exportação ou mesmo ao comércio

plantação,

no país.

no

correr

da

qual

serão

para

os

produtos

vegetais

suficientemente verificadas as condições da

Parágrafo único. Tais atestados deverão limitar-

cultura e identificados os produtos a exportar, e

se a certificar o tratamento, data e condições

outra por ocasião do embarque ou transporte

técnicas

dos referidos produtos para o estrangeiro.

competindo nenhum pronunciamento direto

§ 2º - Onde faltarem os técnicos indicados neste

sobre as condições de sanidade dos produtos.

em

que

se

realizou,

não

lhes

artigo, poderão essas inspeções ser efetuadas
por

outros

especialistas

para

esse

fim

Art. 51. - Será aplicada a multa de 100$000 a

designados pelo Ministério da Agricultura.

1:000$000, ao exportador de vegetais e partes

§ 3º - O certificado de origem e sanidade

de vegetais, que procurar eximir-se das

vegetal será concedido aos vegetais e partes de

exigências estabelecidas neste capítulo e em

vegetais,

instruções

completamente

exportação,

independentemente

inspecionados

determinadas

nos

nas

artigos

condições

anteriores

e

encontrados, aparentemente, livres de doenças e

relativas
de

à

outras

sanções a que possa ficar sujeito.

pragas nocivas.
CAPÍTULO VI
Art.

49.

representantes

-

Serão
dos

comunicados

governos

dos

aos
países

Fiscalização de Inseticidas e Fungicidas com
Aplicação na Lavoura

estrangeiros, acreditados no Brasil, e com
função nos diferentes portos, as assinaturas dos

Art. 52. - Os fabricantes, importadores ou

funcionários técnicos do Serviço de Defesa

representantes de inseticidas e fungicidas, com
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aplicação na lavoura, não poderão vendê-los ou

§ 4º - Para os efeitos deste regulamento, ficam

expô-

equiparadas as firmas comerciais as associações

los

à

venda,

sem

o

registro

e

licenciamento dos respectivos produtos ou

cooperativas

preparados no Serviço de Defesa Sanitária

Federal.

reconhecidas

pelo

Governo

Vegetal, nos termos dos artigos subseqüentes.
Art. 54. - Verificado que os produtos ou
Art. 53. - Para obter o registro e licença a que

preparados correspondem às condições de

se refere o artigo anterior, deverão os

pureza, inocuidade, praticabilidade, eficácia e

fabricantes, importadores ou representantes

composição

autorizados, apresentar ao serviço de Defesa

registrados no Serviço de Defesa Sanitária

Sanitária

Vegetal, sendo expedida a licença para efeito

Vegetal,

um

requerimento

declarada,

serão

os

mesmos

devidamente selado acompanhado do seguinte:

do art. 52.

a) amostras dos produtos ou preparados;

§ 1º - Será negada licença aos produtos ou

b) certidão de análise química realizada no

preparados que, embora, inócuos, estejam por

Instituto de

sua

Química

Agrícola

ou outra

composição,

em

desacordo

repartição oficial indicada pelo Serviço;

conhecimentos

c) instruções para uso;

terapêutico de seus componentes.

d)

indicação

da

sede

da

fábrica

ou

estabelecimento;
e) marca

existentes

sobre

com
o

os

valor

§ 2º - A licença expedida de acordo com este
artigo não exime os produtos ou preparados das

comercial,

se tiver,

e

outros

esclarecimentos que se tornarem necessários.

exigências do Departamento Nacional de Saúde
Pública.

§ 1º - O requerente, nos Estados, poderá
encaminhar seu pedido por intermédio das

Art. 55. - O serviço de Defesa Sanitária

Inspetorias de Defesa Sanitária Vegetal ou das

Vegetal procederá aos ensaios que se fizerem

Inspetorias Agrícolas Federais.

necessários quanto a praticabilidade e eficácia

§ 2º - O registro será válido por cinco anos,

dos produtos e preparados, solicitando, sempre

devendo

que for conveniente, a colaboração científica do

os

interessados

renová-lo

obrigatoriamente, decorrido esse prazo.

Instituto de Biologia Vegetal e de outras

§ 3º - Qualquer alteração na composição dos

repartições.

produtos ou preparados já registrados obrigará a

§ 1º - Havendo necessidade de ensaios que não

novo pedido de registro.

possam ser realizados com os recursos da
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repartição, caberá aos interessados fornecer os

§ 2º - Cada revendedor que negociar com os

elementos indispensáveis a esse fim.

referidos produtos deverá carimbá-los, ou colar

§ 2º - Preenchidas pelos interessados as

ao vasilhame um pequeno rótulo contendo a sua

formalidades do art. 53, poderá o Serviço de

firma comercial e o endereço da mesma.

Defesa Sanitária Vegetal, se previr demora na

§ 3º - Será exigido de fabricantes, importadores

conclusão dos ensaios estabelecidos no artigo

e revendedores, embalagem condizente com os

anterior, conceder um licenciamento provisório

interesses do agricultor, a juízo do Serviço de

para ser o produto ou preparado exposto à

Defesa Sanitária Vegetal.

venda até que se torne efetivo o seu registro.
Art. 57. - No ato da apresentação do
Art. 56. - Os inseticidas e fungicidas não

requerimento a que se refere o art. 53, cobrará o

poderão ser vendidos ou expostos à venda sem

Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, por

que tragam externamente, em etiquetas, bulas,

produto ou preparado, a taxa fixa de 100$000.

rótulos ou invólucros, as seguintes declarações:

Parágrafo único. As importâncias recebidas

a) nome e marca comercial do produto ou

serão recolhidas aos cofres públicos, de

preparado;

conformidade com a legislação em vigor.

b) declaração dos princípios ativos que contém
e respectivas percentagens;

Art. 58. - Indeferido o pedido de registro e

c) peso bruto e peso líquido, expressos no

licenciamento, poderá ainda o interessado, a

sistema decimal;

critério do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal,

d) doses e indicações relativas ao uso;

submeter a novo exame o produto ou

e) firma e sede dos fabricantes e importadores;

preparado.

f) declaração de registro de acordo com o art.
59, deste regulamento;
g)

emblema

exigido

Art. 59. - Nas bulas, etiquetas, anúncios ou
Departamento

quaisquer publicações referentes a inseticidas e

Nacional de Saúde Pública para as substâncias

fungicidas, só poderá ser usada, quanto ao

tóxicas.

registro dos mesmos, a expressão "Registrado

§ 1º - Não serão permitidas as declarações

em ... de ..... 193.... sob o n....... pelo Serviço de

falsas ou exageradas quanto à eficácia dos

Defesa Sanitária Vegetal".

produtos ou preparados.

pelo
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Art. 60. - Os produtos químicos ou substâncias

Art. 64. - O Serviço de Defesa Sanitária

de uso generalizado nas indústrias e outros

Vegetal, por intermédio dos funcionários

misteres, quando destinados a venda como

incumbidos da fiscalização de inseticidas e

inseticidas ou fungicidas, ficam igualmente

fungicidas, nos termos do artigo anterior,

sujeitos ao registro e licenciamento de que trata

procederá, sempre que for necessário, à tomada

este capítulo.

de amostras de preparados ou produtos
vendidos ou expostos à venda como inseticidas

Art. 61. - O Serviço de Defesa Sanitária

ou fungicidas com aplicação na lavoura, quer

Vegetal, ouvido o Instituto de Química

para efeitos de registro, quer para a posterior

Agrícola,

os

fiscalização dos mesmos, podendo para tal fim

limites para as percentagens de substâncias

solicitar a colaboração do Instituto de Química

úteis, matérias inertes e impurezas admitidas

e de outras repartições.

nos produtos químicos e outras substâncias

Parágrafo único. O Serviço de Defesa Sanitária

vendidas ou expostas à venda como inseticidas

Vegetal, em sua função fiscalizadora, tomará

ou fungicidas.

conhecimento de toda e qualquer infração a este

determinará,

oportunamente,

regulamento, que lhe for comunicada, quer por
Art. 62. - Os produtos químicos vendidos ou

funcionários, quer por estranhos ao serviço

expostos

público, apurando a responsabilidade dos

à

venda

como

inseticidas

ou

fungicidas com aplicação na lavoura, sem

culpados.

adições ou manipulações especiais que lhes
modifiquem o modo de ação ou emprego não

Art. 65. - Para efeitos da fiscalização, as

podem trazer outra denominação senão a usual,

análises dos inseticidas e fungicidas com

científica ou vulgar.

aplicação na lavoura poderão ser executados,
nos Estados, pelos laboratórios federais e ainda

Art. 63. - As funções atinentes à fiscalização de

pelos estaduais e municipais, mediante acordos

inseticidas e fungicidas com aplicação na

com os respectivos Governos.

lavoura serão exercidas pelos técnicos do

Parágrafo único. Na execução dessas análises

Serviço de Defesa Sanitária Vegetal e ainda

serão seguidos os métodos indicados pelo

pelos de outras repartições do Departamento

Instituto de Química e mandados adotar pelo

Nacional da Produção Vegetal para esse fim

Ministério da Agricultura.

designados.
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Art. 66. - O Serviço de Defesa Sanitária

inseticidas e fungicidas com aplicação na

Vegetal condenará os produtos ou preparados

lavoura, já existentes na data da publicação

cujos

ou

deste regulamento, será concedido um prazo de

deficiência em seus elementos componentes, ou

3 a 12 meses para o cumprimento das

ainda se contiverem quaisquer substâncias

exigências deste capítulo, findo o qual ficarão

nocivas às plantas, independentemente das

sujeitos às penalidades estabelecidas no art. 72

sanções previstas neste regulamento.

letra "a".

exames

revelarem

falsificação

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo
Art.

67.

-

Compete

aos

funcionários

não se refere a inseticidas e fungicidas de

incumbidos da fiscalização de inseticidas e

marcas a serem introduzidas no mercado

fungicidas proceder a apreensão, inutilização ou

posteriormente à publicação deste regulamento,

destruição, nos termos do artigo anterior, sendo

os quais deverão ser previamente registrados e

lavrado um termo assinado pelo funcionário

licenciados.

que efetuar a diligência, pelo dono do
estabelecimento, e, na sua falta, se possível, por

Art. 70. - Os funcionários incumbidos da

duas testemunhas.

fiscalização

Parágrafo único. A inutilização não se fará se o

mediante

produto puder servir para outro fim, a juízo do

identidade de funcionário do Ministério da

Serviço de Defesa Sanitária Vegetal desde que,

Agricultura, terão entrada livre nas fábricas,

paga a multa, se responsabilize o proprietário a

armazéns, depósitos e outros estabelecimentos

dar-lhe o destino que for indicado.

comerciais

a

manipulados

de

inseticidas

apresentação

em
ou

que

e
da

fungicidas,
carteira

sejam

vendidos

de

fabricados,

inseticidas

ou

Art. 68. - Os funcionários incumbidos da

fungicidas com aplicação na lavoura, para a

fiscalização de inseticidas e fungicidas poderão

fiscalização e tomada de amostras dos prudutos

declarar interditas uma parte ou a totalidade do

ou

produto ou preparado, que não poderá ser

decorrentes

removido até ulterior decisão do Serviço de

regulamento.

preparados
da

e

demais

execução

providências
do

presente

Defesa Sanitária Vegetal.
Art. 71. - O Ministério da Agricultura entrará
Art. 69. - Aos fabricantes, importadores,

em entendimento com o Ministério da Fazenda

representantes, depositários ou negociantes de

no sentido de ser concedida redução nas taxas
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de importação de inseticidas e fungicidas com

c) multa de 500$000 a 5:000$000 aos que

aplicação na lavoura e bem assim para as

falsificarem venderem ou tentarem vender

matérias-primas empregadas no preparo dos

inseticidas ou fungicidas com aplicação na

mesmos.

lavoura,

§ 1º - Só gozarão dos favores e vantagens

comprador, seja quanto a natureza, qualidade,

aduaneiras eventualmente vigentes, na data da

autenticidade, origem ou procedência dos

importação, os importadores de inseticidas e

referidos

fungicidas com aplicação na lavoura, cujos

composição,

nomes figurarem no registro de que trata este

elementos úteis, ou ainda dando-lhes nomes

capítulo.

que pelo uso pertençam a outras substâncias;

§ 2º - O Ministério da Agricultura reserva-se o

d) multa de 500$ a 5:000$ àqueles que fizerem

direito de fiscalizar a aplicação dada aos

desaparecer

produtos

interditados ou condenados, em virtude deste

ou

preparados

importados

com

iludindo

ou

produtos,

seja

alterada

os

tentando

quanto

ou

produtos

iludir

o

à

sua

deficiente

em

ou

preparados

redução de direitos nos termos deste artigo,

regulamento;

comunicando ao Ministério da Fazenda as

e) multa de 500$ a 3:000$ aos fabricantes,

irregularidades observadas, para efeito da

representantes, depositários e negociantes de

anulação dos favores e vantagens aduaneiras de

inseticidas e fungicidas com aplicação na

que trata o parágrafo anterior, além da

lavoura, que se opuserem ao cumprimento do

imposição de outras penalidades.

disposto no art. 70;
f) multa de 100$ a 500$ aos que auxiliarem os

Art. 72. - As infrações a este capítulo serão

infratores,

ou

de

qualquer

outra

sujeitas às seguintes penalidades:

infringirem as disposições deste capítulo.

forma

a) multa de 100$000 a 1:000$000 a quem
vender ou expuser à venda inseticidas ou

Art. 73. - A critério do Serviço de Defesa

fungicidas com aplicação na lavoura sem o

Sanitária Vegetal, em virtude de irregularidades

necessário registro de licenciamento;

verificadas, além das multas impostas, poderá

b) multa de 100$000 a 1:000$000 aqueles que

ser cassada a licença de que trata este capítulo.

expuserem à venda inseticidas ou fungicidas
com aplicação na lavoura sem as declarações

Art. 74. - Independentemente das sanções

constantes do art. 56 ou que de qualquer forma

estabelecidas nos artigos 72 e alíneas e 73,

infringirem os §§ 1º, 2º e 3º do referido artigo;

poderão os

funcionários encarregados da
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fiscalização

de

inseticidas

e

fungicidas

§ 1º - Para isto, o Ministério da Agricultura

proceder, no caso do art. 66, e em outros casos

promoverá

a

criação

e

regulará

o

especiais, a imediata apreensão, inutilização ou

funcionamento de estações ou postos de

destruição dos produtos ou preparados que

desinfeção ou expurgo de plantas e produtos

infringirem os dispositivos deste capítulo, sem

agrícolas nos principais portos e centros

que ao infrator assista direito à indenização.

comerciais do país.
§ 2º - A obrigatoriedade tornar-se-á efetiva à

Art. 75. - Poderá o Governo Federal entrar em

medida que forem aparelhados, para esses

entendimento e assinar acordos com os

trabalhos, os portos ou centros comerciais do

governos estaduais para efeito apenas da

país e poderá estender-se, em virtude de

fiscalização do comércio de inseticidas e

portaria do

fungicidas, com aplicação na lavoura.

mediante sugestão do Conselho Nacional de

Ministério da

Agricultura

e

Defesa Agrícola, ao comércio interestadual.
CAPÍTULO VII

§ 3º - O Ministério da Agricultura poderá,

Desinfeção de Vegetais e Partes de Vegetais

ainda, estender a medida a outros produtos da
lavoura e a materiais de acondicionamento, nas

Art. 76. - Ao Serviço de Defesa Sanitária

condições do parágrafo anterior.

Vegetal compete orientar, superintender e
fiscalizar os trabalhos de fumigação, expurgo

Art. 78. - As alfândegas e mesas de rendas da

ou desinfeção de vegetais e partes de vegetais,

República não permitirão a exportação ou o

tendo como finalidade a defesa sanitária da

trânsito

produção agrícola.

leguminosos, sementes de algodão, sacaria

interestadual

de

cereais,

grãos

usada e outros produtos que sejam sujeitos à
Art. 77. - Fica estabelecida a obrigatoriedade

desinfeção ou expurgo obrigatório, nos termos

da desinfeção ou expurgo dos cereais, grãos

do artigo anterior, sem que lhes seja presente,

leguminosos e sementes de algodão, destinados

por ocasião dos despachos, o respectivo

à exportação para o estrangeiro, devendo tais

certificado

produtos ser acompanhados do respectivo

competente.

expedido

pela

autoridade

certificado expedido de conformidade com o
disposto no § 1º do art. 79.

Art. 79. - As estações ou postos de que trata o §
1º do art. 77, deverão ser registrados e
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fiscalizados pelo Ministério da Agricultura,

completas sobre a capacidade das mesmas,

podendo ser:

processos a empregar, natureza dos produtos a

a)

estabelecimentos

federais,

diretamente

subordinados ao Ministério da Agricultura;

tratar e quaisquer outros esclarecimentos que se
tornarem necessários.

b) estabelecimentos estaduais ou municipais,
funcionando por concessão ou, em casos

Art. 81. - Aos estabelecimentos já existentes e

especiais, por delegação temporária do Governo

em funcionamento no país na data da

Federal;

publicação deste regulamento, será dado um

c) estabelecimentos funcionando por concessão

prazo de 3 a 12 meses para requererem o

do Ministério da Agricultura às empresas de

registro e fiscalização necessários à validade

estradas de ferro, de exploração de portos,

dos certificados de desinfeção ou expurgo.

sindicatos, cooperativas, sociedades agrícolas,
associações

comerciais

em

empresas

Art. 82. - Para a obtenção do registro deverão

particulares, que se proponham a fundar e

as estações ou postos de desinfeção ou expurgo,

manter estações ou postos de desinfeção ou

preencher

expurgo, de acordo com este regulamento.

instalações e funcionamento, as exigências

§ 1º - Somente poderão fornecer o certificado

estabelecidas neste regulamento.

integralmente,

quanto

às

suas

de que trata o art. 77, as estações e postos de
desinfeção de plantas e produtos agrícolas

Art. 83. - As câmaras de desinfeção ou expurgo

federais e os estabelecimentos compreendidos

instaladas para uso privativo dos proprietários

nas letras "b" e "c" do art. 79, devidamente

estão isentas de registro, ficando, porém,

registrados no Serviço de Defesa Sanitária

sujeitas à fiscalização e à observância das

Vegetal.

disposições que dizem respeito à segurança

§ 2º - As concessões e delegações de que

pessoal.

cogitam as letras "b" e "c" deste artigo, não

Parágrafo único. A fiscalização a que se refere

poderão

o presente artigo será gratuita, devendo no

ser

substabelecidas

sem

prévia

autorização do Ministério da Agricultura.

entanto,

os

proprietários

facultarem

as

inspeções e esclarecimentos necessários.
Art. 80. - O pedido de registro e fiscalização
deverá

ser

acompanhado

de

plantas

ou

Art. 84. - O Ministério da Agricultura fixará

esquemas das instalações e conter informações

prévia e periodicamente as taxas de registro e
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fiscalização a serem cobradas das estações ou

aqueles somente aparelhados para os trabalhos

postos de desinfeção ou expurgo de plantas e

de desinfeção ou expurgo.

produtos agrícolas em funcionamento no país.

§ 2º - Mediante acordo com outras repartições

§ 1º - A taxa de registro será paga no ato,

do

variando com a classificação das estações ou

Vegetal, os estabelecimentos da classe A

postos,

poderão ter anexa uma secção de classificação.

e

a

de

fiscalização

será

paga

Departamento

Nacional

da

Produção

mensalmente e relativa ao movimento de cada
mês anterior, incidindo sobre os trabalhos de

Art. 87. - As câmaras para desinfeção ou

desinfeção

e

expurgo devem preencher, na sua construção ou

por

montagem, entre outros, os seguintes requisitos:

ou

beneficiamento

expurgo,
e

de

expurgo

armazenagem,

unidade.

a) não permitirem, quando em funcionamento,

§ 2º - As estações ou postos dos governos

o escapamento dos gases;

estaduais

b) serem dotadas de aparelhamento que permita

e

municipais

ficam

sujeitos

unicamente a taxa de fiscalização.

a

perfeita

aplicação

e

distribuição

dos

§ 3º - Fica isento do pagamento da taxa de

inseticidas, sem perigo para os operadores;

fiscalização o expurgo de sacaria vazia feito

c) facultarem, após o expurgo, sem perigo de

pelos governos estaduais e municipais.

acidentes, a retirada dos gases utilizados e a
renovação do ar interior.

Art. 85. - As rendas provenientes das taxas de
registro e fiscalização e as arrecadadas pela

Art. 88. - Nas câmaras em que se tornar

Estação de Desinfeção de Plantas e Produtos

necessária a iluminação artificial, para a carga

Agrícolas no Distrito Federal e por outras

ou descarga, esta só poderá ser feita a

federais, serão recolhidas aos cofres públicos.

eletricidade,

obedecidas

rigorosamente

as

exigências técnicas.
Art. 86. - As estações ou postos de que cogita o
art. 79 serão classificadas nas classes A e B.

Art. 89. - As câmaras devem ser localizadas à

§ 1º - Serão considerados da classe A os

distância mínima de 50 metros de outras

estabelecimentos

edificações.

que

dispuserem

de

aparelhamento para os trabalhos de desinfeção

Parágrafo único. Esta exigência poderá ser

ou expurgo e de beneficiamento e da classe G

dispensada a critério do Serviço de Defesa
Sanitária Vegetal, desde que o escapamento dos
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gases se dê a uma altura mínima de 5 metros

Art. 94. - As câmaras de funcionamento sem

acima das edificações compreendidas num raio

vácuo deverão, igualmente, ser providas de

de 50 metros.

depósitos para inseticidas com dispositivos para
que a respectiva carga seja feita do exterior e

Art. 90. - As câmaras de expurgo, quanto ao

após o fechamento das mesmas.

seu funcionamento, obedecerão à seguinte
classificação:

Art. 95. - Para efeito do disposto na letra "c" do

a) câmaras funcionando a vácuo;

art. 87, as câmaras referidas no artigo anterior

b) câmaras sem vácuo.

deverão

ser

providas

de

exaustores,

dispensando-se esta instalação nas câmaras a
Art. 91. - As câmaras funcionando a vácuo

vácuo, por funcionarem como tal as bombas

devem, por sua natureza, ser constituídas com

que o produzem.

material que assegure a resistência à pressão

§ 1º - As câmaras dotadas de aparelhamento

atmosférica e a perfeita impermeabilização de

para produção do gás cianídrico devem ser

suas paredes.

munidas para a exaustão, de tanques de

Parágrafo único. A forma dessas câmaras deve

neutralização do gás, podendo essa exigência

obedecer, tanto quanto possível, a moldes que

ser dispensada, a critério do Serviço de Defesa

assegurem a homogênea distribuição da pressão

Sanitária Vegetal de acordo com as condições

atmosférica e dos gases inseticidas.

locais.
§ 2º - Nas câmaras sem vácuo, localizadas fora

Art. 92. - As câmaras sem vácuo poderão ser

dos edifícios e, pelo menos, a 50 metros de

construídas de qualquer material, desde que

distância de habitações, poderá ser dispensada a

preencham as exigências dispostas nas letras

instalação de exaustores, desde que sejam

"a", "b" e "c" do art. 87.

providas de aberturas que permitam, após o
funcionamento,

a

saída

dos

gases

e

o

Art. 93. - As câmaras, funcionando a vácuo,

indispensável arejamento.

serão dotadas de depósitos de inseticidas

§ 3º - Quando se tornar necessária a entrada na

instalados de maneira que somente após o

câmara

fechamento e feito o vácuo seja introduzido o

arejamento, esta só poderá ser levada a efeito

inseticida no interior das mesmas.

por duas pessoas, no mínimo, devidamente

antes

da

completa

exaustão

protegidas por máscaras contra gases.

e
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§ 4º - Para o cumprimento do disposto no

registrados, serão determinados pelo Ministério

parágrafo anterior, todos os postos deverão

da Agricultura, com a proibição expressa de

possuir, pelo menos, duas máscaras contra

emprego de processos que não tenham sido

gases

previamente submetidos à sua aprovação.

e

regular

suprimento

de

filtros

apropriados e medicamentos para socorros de

§ 1º - Fica permitido o emprego do bisulfureto

urgência.

de carbono e do ácido cianídrico para a
desinfeção em câmaras, além de outros

Art. 96. - Para a expedição dos certificados de

reagentes de reconhecida eficácia e aprovados

desinfeção ou expurgo, os estabelecimentos,

pelo Serviço de Defesa Sanitária Vegetal.

qualquer que seja a sua categoria, deverão

§ 2º - Fica igualmente permitida a desinfeção

dispor de câmaras que satisfaçam as condições

pelo calor e por imersão em banhos químicos,

prescritas nos artigos 87 a 95.

observadas as disposições a elas referentes.

Parágrafo

único.

Para

a

do

§ 3º - A utilização de outros processos fica

certificado de expurgo e beneficiamento, as

dependente de prévia autorização do Ministério

estações ou postos deverão dispor, ainda, de

da

instalações

conveniência do seu emprego.

necessárias

à

expedição

retirada

das

Agricultura,

após

a

verificação

da

impurezas.
Art. 99. - O bisulfureto de carbono a ser
Art. 97. - Os armazéns onde se acham

utilizado

instaladas as máquinas de beneficiamento

leguminosos, sementes de algodão e outros

devem ser, obrigatoriamente, providos de

produtos da lavoura, deverá ter a densidade de

exaustores de pó e renovadores de ar, a fim de

1,27 à temperatura de 15°C, e não conter

salvaguardar a saúde das pessoas que neles

resíduos apreciáveis de enxofre, de ácido

trabalham.

sulfúrico, de gás sulfuroso, de gás sulfídrico e

Parágrafo único. Esta exigência será dispensada

de água.

quando

os

aparelhos

de

no

expurgo

de

cereais,

grãos

beneficiamento

dispuserem de aspiradores.

Art. 100. - O ácido cianídrico, respeitadas as
disposições do Decreto nº 20.452, de 28 de

Art. 98. - Os métodos de desinfeção ou

setembro de 1931, será empregado em estado

expurgo e beneficiamento, tipos de aparelhos e

gasoso, líquido, ou preparado com substâncias

reagentes

inertes, de preferência sob pressão e de mistura

a

adotar

nos

estabelecimentos
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com substâncias estabilizadoras irritantes que
revelem a sua presença.

Art. 103. O certificado de expurgo de vegetais

§ 1º - A exigência da mistura com substâncias

ou partes de vegetal não terá prazo de validade

estabilizadoras e irritantes, referidas neste

para garantia de conservação dos produtos

artigo, só poderá ser dispensada quando a

expurgados. (Redação dada pelo(a) Decreto

produção e o emprego do gás se der em

5116/1961)

aparelhamento que o distribua diretamente às

______________________________________

câmaras de expurgo.

_________ Redação(ões) Anterior(es)

§ 2º - O emprego do gás cianídrico pela reação

Parágrafo único. Constatada a reinfestação das

do ácido sulfúrico sobre o cianureto de sódio ou

partidas expurgadas, torna-se obrigatório o

de potássio, e bem assim o do ácido cianídrico

reexpurgo

líquido, fica restrito aos estabelecimentos que

pelo(a) Decreto 5116/1961)

das

mesmas.

(Acrescentado(a)

dispuserem do necessário aparelhamento.
§ 3º - O ácido cianídrico líquido deve ter no

Art. 104. - Nenhuma responsabilidade caberá

mínimo 95% de pureza e ser isento de sais

ao estabelecimento que realizar a desinfeção ou

alcalinos, ácido sulfúrico, ácido nítrico e clorina

expurgo pelas infestações ou contaminações

livre.

que forem verificadas dentro desse prazo nas

§ 4º - Fica proibido o uso, nas estações de

mercadorias portadoras de certificados:

desinfeção ou expurgo, do gás cianídrico obtido

a) quando forem depositadas com outras não

pelo processo chamado de "vasilha", tendo-se

tratadas;

em vista os perigos decorrentes desse processo.

b) quando armazenadas em depósitos não
desinfetados;

Art. 101. - O expurgo por meio do calor só

c)

quando

transportadas

com

outras

poderá ser realizado em aparelhamento que

mercadorias infestadas ou contaminadas;

mantenha temperatura constante e regulável.

d) quando transportadas em vagões, porões de
navios, etc., não desinfetados.

Art. 102. - Os certificados de expurgo e de
expurgo e beneficiamento, quando referentes a

Art. 105. - O certificado de desinfeção ou

mercadorias destinadas ao estrangeiro, poderão

expurgo não supre nem substitui o certificado

ser expedidos, se houver conveniência, em

de origem e sanidade vegetal.

português e francês ou português e inglês.
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Art. 106. - O expurgo ou desinfeção de plantas
vivas, partes vivas de plantas e de produtos

Art. 110. - Os preços a serem cobrados pelas

vegetais

importados,

realizado

nas

dispuserem

poderá

estações

do

ou

necessário

também

ser

estações ou postos para os trabalhos de

postos

que

desinfeção

aparelhamento,

ou

expurgo,

expurgo

e

beneficiamento e de armazenagem, deverão ser

devendo o Serviço de Defesa Sanitária Vegetal

previamente

submetidos

à

aprovação

determinar o tratamento a ser efetuado.

Ministério da Agricultura e serão fixados:

do

a) por saco infracionável de 60 quilos - para os
Art. 107. - Sempre que se tratar de desinfeção

cereais, grãos leguminosos e outras sementes de

ou expurgo de sementes destinadas ao plantio,

peso equivalente;

deverão as estações ou postos providenciar a

b) pela cubagem - para plantas vivas, frutas,

fim de que não seja prejudicado o valor

sementes de algodão, de capins e outros

germinativo das sementes, procedendo, quando

produtos

necessário, a ensaios de germinação.

engradados, encapados, amarrados, sacos, etc.;

acondicionados

em

caixas,

c) por unidade - para sacaria vazia.
Art. 108. - Nos volumes desinfetados ou

§ 1º - A taxa de armazenagem recairá sobre a

expurgados, destinados à exportação, será

mercadoria que não tiver sido retirada dentro de

aposta, em tinta indelével, bem visível, a marca

48 horas após a notificação da completa

da estação ou posto que realizou o tratamento e

execução do trabalho, e será cobrada por mês

a localidade.

infraccionável, iniciado em qualquer data.

Parágrafo

único.

Esta

marca,

quando

a

§ 2º - As taxas de desinfeção ou expurgo e de

mercadoria for acondicionada em sacos, será

expurgo e beneficiamento variarão com o

aposta sobre a costura da boca.

número de volumes que constituir o lote,
podendo ser gradativas.

Art. 109. - Os estabelecimentos oficiais e os

§ 3º - O lote será formado pela quantidade de

registrados,

produtos

particulares,

estaduais,
ficam

municipais

obrigados

a

ou

remeter,

da

mesma

natureza

e

marca,

compreendidos na mesma remessa.

mensalmente, boletins demonstrativos do seu

§ 4º - No caso do lote ser constituído por

movimento, organizados de acordo com as

volumes de peso inferior ou superior ao da

instruções do Serviço de Defesa Sanitária

unidade fixada, o peso total será apurado e

Vegetal.
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dividido por 60 para a cobrança da importância

entregador, com as indicações necessárias à sua

respectiva.

identificação.
§ 2º - Será obrigatória a pesagem, no ato da

Art. 111. - As taxas de que trata o art. 110

entrega, de toda a mercadoria destinada ao

serão cobradas pelas estações ou postos da

beneficiamento.

seguinte forma:
a) as de desinfeção ou expurgo e as de expurgo

Art. 114. - A armazenagem dos produtos

e beneficiamento após a comunicação de estar

desinfetados ou expurgados será feita em

pronta a mercadoria;

condições de assegurar-lhes a conservação e em

b) a taxa de armazenagem, mensalmente, após

compartimentos isolados, de modo que seja

o vencimento, ou no ato da retirada da

evitada a reinfestação.

mercadoria armazenada.
Art. 115. - As estações ou postos, funcionando
Art. 112. - Nenhuma mercadoria poderá ser

em virtude de acordos celebrados entre o

retirada das estações ou postos de desinfeção ou

Ministério da Agricultura e os governos

expurgo sem prévio pagamento das taxas

estaduais e municipais ficam, como os demais,

referidas nas alíneas "a" e "b" do artigo

sujeitas às prescrições deste regulamento,

precedente.

podendo, nos casos de delegação, ser isentadas

Parágrafo único. As mercadorias responderão

de fiscalização permanente.

pelo pagamento das taxas acima referidas.

Parágrafo único. As delegações ou acordos não
importam em proibição do funcionamento das

Art. 113. - Nenhuma mercadoria destinada a

estações

já

existentes

no

Estado,

desinfeção ou expurgo ou a expurgo e

fiscalização do Ministério da Agricultura.

sob

beneficiamento será recebida nas estações ou
postos sem que seja acompanhada da respectiva

Art. 116. - Sempre que em determinada zona

carta de remessa, conformando-se o interessado

for necessária a instalação de uma estação e não

com as diferenças que, por ventura, resultem do

convier ao Governo delegado fundá-la, poderá

tratamento ou beneficiamento a que for

o Ministério da Agricultura fazê-lo ou permitir

submetida.

sua instalação, nos termos das letras "b" e "c"

§ 1º - No ato do recebimento a mercadoria será

do art. 79 deste regulamento.

conferida, sendo então passado o recibo ao
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Art. 117. - As funções atinentes à fiscalização

Art. 119. - A aplicação de qualquer das

das estações ou postos de desinfeção ou

penalidades aludidas no artigo anterior não

expurgo de plantas e produtos agrícolas serão

exime o responsável do que, com referência a

exercidas pelos técnicos do Serviço de Defesa

segurança pessoal, possam dispor outras leis,

Sanitária Vegetal e ainda pelos de outras

decretos e regulamentos.

repartições do Departamento Nacional da
Produção Vegetal para esse fim designados.

CAPÍTULO VIII
Conselho Nacional de Defesa Agrícola

Art. 118. - As infrações deste capítulo serão
sujeitas às seguintes penalidades, graduadas

Art. 120. - Fica instituído, no Ministério da

conforme a gravidade das infrações:

Agricultura, o Conselho Nacional de Defesa

a) advertência, por escrito, pelos técnicos

Agrícola, que terá por fim:

encarregados da fiscalização, ou pelo chefe da

a) estudar e propor ao ministro as medidas de

2ª Secção Técnica do Serviço de Defesa

defesa sanitária vegetal complementares e

Sanitária Vegetal;

previstas neste regulamento, e bem assim outras

b) multa de 300$ a 3:000$000;

que se fizerem necessárias;

c) declaração, pelo diretor da Defesa Sanitária

b)

Vegetal, de invalidade dos certificados por

interpretações relativas a execução do presente

tempo determinado ou cancelamento definitivo

regulamento;

da licença;

c) julgar em grau de recurso as penalidades

d) multa de 1:000$ a 5:000$ para os

aplicadas por infração deste regulamento.

manifestar-se

sobre

casos

omissos

e

estabelecimentos que, não estando devidamente
autorizados pelo Ministério da Agricultura,

Art. 121. - O Conselho Nacional de Defesa

expedirem os certificados de desinfeção ou

Agrícola compor-se-á de membros permanentes

expurgo estabelecidos pelo art. 77 e seus

e consultivos.

parágrafos ou que, submetidos a uma das

§ 1º - Serão membros permanentes: O ministro

penalidades estabelecidas na alínea "c" deste

da

artigo, continuarem expedindo os referidos

Departamento Nacional da Produção Vegetal;

certificados.

O diretor do Serviço de Defesa Sanitária

Agricultura;

O

diretor

geral

do

Vegetal; O diretor do Instituto de Biologia
Vegetal; O diretor do Serviço de Fomento da
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Produção Vegetal; O diretor do Serviço de
Plantas Têxteis; O diretor do Serviço de

Art. 125. - O Conselho se reunirá com a

Fruticultura.

maioria de seus membros e, não se tratando de

§ 2º - Serão membros consultivos os demais

assunto urgente, no caso do artigo anterior

diretores,

outros

poderá ser remetida aos membros ausentes à

funcionários de repartições técnico-agrícolas do

sessão a cópia da ata, para que estes

Ministério da Agricultura, que só comparecerão

manifestem a sua opinião sobre os assuntos

quando

debatidos, dentro de quarenta e oito horas.

assistentes

convocados

chefes

pelo

e

presidente

em

exercício.

Parágrafo

único.

As

decisões

tomadas

§ 3º - Servirá de secretário do Conselho

relativamente a recursos ao Conselho serão

Nacional de Defesa Agrícola o funcionário que

publicadas no "Diário Oficial".

for designado pelo ministro.
Art. 126. - As decisões tomadas, quer na forma
Art. 122. - O Conselho Nacional de Defesa

do art. 123, quer na do art. 124, serão

Agrícola reunir-se-á em dia, hora e local

comunicadas aos funcionários encarregados de

previamente determinados, sob a presidência do

sua direta execução, por intermédio do diretor

ministro, ou na sua ausência, do diretor geral do

membro do Conselho, a que os mesmos sejam

Departamento Nacional da Produção Vegetal,

hierarquicamente subordinados.

que nos seus impedimentos será substituído
pelo membro mais graduado.

CAPÍTULO IX
Penalidades e Processo Administrativo das

Art. 123. - Todas as deliberações do Conselho

Infrações

Nacional de Defesa Agrícola serão tomadas por
maioria de votos dos membros permanentes.

Art. 127. - As infrações aos dispositivos deste
regulamento que não tiverem penalidades

Art. 124. - Sobre questões propostas ao

especificadas, serão punidas com a multa de

Conselho que suscitarem divergências, cada um

100$000 a 1:000$000.

de seus membros deverá consignar por escrito a
sua opinião, que constará na ata a ser submetida

Art. 128. - As penalidades estabelecidas no

ao ministro, o qual poderá livremente adotar

presente

qualquer das opiniões expendidas.

desnaturação, seqüestro ou destruição dos

regulamento

não

excluem

a
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vegetais e partes de vegetais contaminados, a

mais que ocorrer na ocasião e possa esclarecer

cobrança executiva de trabalhos realizados

o processo.

compulsoriamente, nem a aplicação de outras

§ 1º - A ausência de testemunhas e a recusa em

medidas, da competência dos poderes locais e

assinar, de parte das que existirem, e do

que tiverem de ser instituídas, por acordo com o

proprietário, consignatário ou condutor de

Governo Federal, para a perfeita execução do

mercadoria, ou do infrator, não invalidarão o

regulamento.

auto,

cumprindo,

porém,

que

dessas

circunstâncias seja feita menção especial.
Art. 129. - As multas serão aplicadas pelo

§ 2º - Se as testemunhas, o proprietário, o

funcionário técnico que verificar a infração e

consignatário, o condutor ou o responsável pela

for responsável pela fiscalização.

mercadoria, ou o infrator, não souberem
assinar, poderão outras pessoas assinar por eles,

Art. 130. - As multas serão impostas, à vista de

declarando, cada uma, em nome de quem

denúncia de particular, dada por escrito, selada,

assina.

e com a firma reconhecida, cuja procedência

§ 3º - As incorreções ou omissões do auto não

tenha sido verificada, ou em virtude de auto de

acarretarão a nulidade do processo, quando

infração, lavrado por funcionário técnico

deste constarem elementos suficientes para

incumbido da execução.

determinar com segurança a infração e o

Parágrafo

único.

acompanhada
esclarecimentos

A

de

denúncia
amostras

que

a

deve
ou

ser

outros

autentifiquem

ou

permitam suspeitar de sua procedência.

infrator.
§ 4º - Os autos deverão ser sempre apresentados
à

assinatura

dos

autuados

ou

seus

representantes, não implicando a assinatura,
que poderá ser lançada sob protesto, em

Art. 131. - O auto de infração será lavrado por

confissão da falta argüida.

funcionário técnico responsável pela execução,
com a precisa clareza, não conterá entrelinhas,

Art. 132. - Iniciado o processo, terá o

rasuras,

relatará

interessado, vista do mesmo, por cinco dias, na

minuciosamente a ocorrência, indicando o

sede da repartição do Ministério da Agricultura,

local, dia e hora do lavramento, bem como o

estabelecida no local da infração ou mais

nome do infrator, o das testemunhas e tudo

próximo a ele.

emendas

ou

borrões,

e
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Art. 133. - Findo o prazo estabelecido no artigo

Art. 136. - As funções técnico-administrativas

anterior, será ainda concedido um prazo de

atinentes à defesa sanitária vegetal e constantes

cinco dias, dentro do qual poderá o infrator

deste regulamento, serão exercidas pelo Serviço

apresentar recurso, mediante prévio depósito,

de Defesa Sanitária Vegetal.

da multa, no Tesouro Nacional, suas delegacias,

§ 1º - Outras repartições técnicas do Ministério

alfândegas ou coletorias federais.

da Agricultura poderão colaborar na execução

Parágrafo único. Terminado o prazo indicado

das funções de defesa sanitária vegetal,

neste artigo, não tendo o infrator recorrido, será

mediante determinação especial do citado

lavrado o termo de perempção, sendo o

Ministério.

processo igualmente encaminhado ao Conselho

§ 2º - Na hipótese do parágrafo precedente, os

Nacional de Defesa Agrícola.

funcionários designados poderão dirigir-se
diretamente ao Serviço de Defesa Sanitária

Art. 134. - Caberá ao Conselho Nacional de

Vegetal, em assuntos ao mesmo atinentes, e

Defesa Agrícola julgar em grau de recurso,

dele receber as devidas instruções.

todas as penalidades aplicadas por infrações a
este regulamento.

Art. 137. - Os funcionários encarregados da
execução do presente regulamento, terão livre

Art. 135. - Quando confirmada pelo Conselho

acesso às propriedades rurais, estabelecimentos

Nacional de Defesa Agrícola a penalidade

oficiais agrícolas, chácaras, jardins, depósitos,

imposta em virtude de infração a dispositivos

armazéns,

deste regulamento, e, não tendo o infrator

estradas de ferro, aeroportos, bordo de navios

depositado

importância

atracados ou não, alfândegas, estações de

correspondente à multa, ser-lhe-á concedido o

encomendas postais, ou qualquer outro lugar

prazo de 15 dias para recolhê-la aos cofres

onde possam existir vegetais e partes de

públicos, findo o qual, será a mesma cobrada

vegetais, inseticidas, fungicidas, etc., a serem

judicialmente.

fiscalizados,

previamente

a

casas

comerciais,

mediante

a

estações

apresentação

de

da

carteira de identidade de funcionário do
CAPÍTULO X
Disposições Gerais e Transitórias

Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os referidos funcionários
poderão requisitar o auxílio da força pública
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para as diligências que se fizerem necessárias
na execução deste regulamento.

Art. 142. - Será transferido ao Serviço de
Defesa Sanitária Vegetal o registro, com o

Art. 138. - Tornando-se necessário realizar

respectivo arquivo, de produtos ou preparados

algum trabalho de caráter experimental, ou

inseticidas e fungicidas com aplicação na

adquirir

com

lavoura, existente no Instituto de Química

outros

Agrícola, e criado pelo Decreto nº 16.271, de

conhecimentos

trabalhos

que

se

relacionados

realizem

em

estabelecimentos, fica o Diretor do Serviço de

19 de dezembro de 1923.

Defesa Sanitária Vegetal autorizado a solicitar a

Parágrafo único. Também será transferido para

colaboração

o Serviço de Defesa Sanitária Vegetal o arquivo

do

chefe

do

referido

estabelecimento.

referente aos mesmos assuntos, existente no
Instituto Nacional de Biologia Vegetal e que

Art. 139. - Sempre que houver necessidade,

pertenceu ao Instituto Biológico da Defesa

serão realizados exames e experimentos sobre a

Agrícola.

praticabilidade e eficácia de máquinas e
aparelhos com aplicação na defesa sanitária

Art. 143. - Os casos omissos ao presente

vegetal.

regulamento ou que necessitarem de posteriores
instruções, serão resolvidos por portaria do

Art. 140. - São excluídos das atribuições do

Ministro da Agricultura, ouvido o Conselho

Serviço de Defesa Sanitária Vegetal os exames

Nacional de Defesa Agrícola.

e pareceres relativos à concessão de patentes
para máquinas ou aparelhos de defesa agrícola
e para inseticidas e fungicidas.

Art. 141. - No caso de trabalhos extraordinários
executados fora de horas de expediente, por
solicitação

expressa

funcionários

de

particulares,

perceberão

os

gratificações

previamente determinadas por portaria do
Ministro

da

Agricultura,

e

depositadas pelos interessados.

anteriormente
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PORTARIA MAPA N° 296, DE 14 DE ABRIL DE 1978

O

MINISTRO

DE

ESTADO

DA

AGRICULTURA, no uso de suas atribuições
legais

e,

Considerando

o

disposto

nos Estados atingidos, relativamente a bactéria
Xanthomonas fragariae.

no

Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal,

Art. 3º - Considerar como interditadas as áreas

aprovado pelo Decreto nº 24.114, de 12 de abril

não relacionadas no Art. 1º, desde que for

de 1934;

comprovada oficialmente a ocorrência da
doença, ficando sujeita s sanções desta Portaria.

Considerando o exposto nos expedientes G2153 e anexos, de 16 de dezembro de 1977, da

Art. 4º - Proibir o trânsito e o comércio de

Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, e

mudas dentro e para fora dos municípios

CATI nº 427, de 05 de Janeiro de 1978;

interditados a não ser quando produzidas em
viveiros oficiais ou fiscalizados e sejam

Considerando, finalmente, a necessidade de

acompanhadas da competente “Permissão de

se adotarem medidas acauteladoras que

Trânsito”.

evitem

a

disseminação

do

patógeno

recentemente

Art. 5º- Determinar a erradicação e destruição

assinalado em culturas de morangueiro nos

dos viveiros contaminados e dos em que forem

Estados de Minas e São Paulo. RESOLVE:

detectados focos da doença, e de todas as

Xanthomonas

fragariae,

mudas em desacordo com as determinações do
Art. 1º - Interditar os municípios de Atibaia e

Art. 4º.

Socorro, no Estado de São Paulo, e os de
Cambuí e Estiva, no Estado de Minas Gerais,

Art. 6º - Aos infratores serão aplicadas as

por

bactéria

penalidades previstas em lei, não cabendo a

Xanthomonas fragariae, que infesta as culturas

indenização pelas medidas adotadas pela

de morangueiro.

presente Portaria.

motivo

de

ocorrência

da

Art. 2º - Determinar o levantamento, registro e
controle dos viveiros de mudas de morangueiro
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LEI ESTADUAL Nº 4.002, DE 5 DE JANEIRO DE 1984

Dispõe

sobre

a

distribuição

e

mesmos, a fim de preservá-los da ação danosa

comercialização de produtos agrotóxicos e

de seres vivos considerados nocivos.

outros biocidas no território do Estado de

§ 2.º – Só serão admitidos, em território

São Paulo.

estadual, a distribuição e comercialização de
produtos agrotóxicos e outros biocidas já

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO

registrados no órgão federal competente e que,

PAULO:

se resultantes de importação tenham uso

Faço saber que a Assembléia Legislativa

autorizado no país de origem.

decreta e eu promulgo a seguinte lei:

§ 3.º – A indústria produtora ou manipuladora
de agrotóxicos ou biocidas, postulante do

Artigo 1.º – A distribuição e comercialização,

cadastramento previsto nesta LEI, deverá

no território do Estado de São Paulo, de todo e

apresentar obrigatoriamente ao cadastrá-los,

qualquer produto agrotóxico e outros biocidas,

mediante requerimento dirigido ao Secretário

estão condicionadas a prévio cadastramento dos

de Agricultura e Abastecimento, ao Secretário

mesmos perante a Secretaria de Agricultura e

de Obras e do Meio Ambiente e ao Secretário

Abastecimento, a Secretaria de Obras e do

da Saúde, os seguintes documentos:

Meio Ambiente e a Secretaria da Saúde.

a) prova de constituição da empresa;

§ 1.º – Definem-se como agrotóxicos e outros

b) certidão de classificação toxicológica,

biocidas as substâncias e ou processos físicos,

expedida pelo órgão competente do Ministério

químicos ou biológicos destinados ao uso do

da Saúde;

setor

e

c) certidão de classificação toxicológica que

outros

atenda às normas e parâmetros estabelecidos no

produtos agrícolas, e à proteção de florestas

Anexo I, da presente lei, expedida pelo Instituto

nativas ou implantadas, bem como a outros

Biológico,

ecossistemas e ambientes domésticos, urbano,

Agricultura e Abastecimento, pelo Instituto

hídrico e industrial, cuja finalidade seja alterar a

Adolfo Lutz, da Secretaria da Saúde, e pela

constituição faunística e ou florística dos

Cetesb, da Secretaria de Obras e do Meio

de

produção,

beneficiamento

de

armazenamento

alimentos,

de

Ambiente;

da

Secretaria

de

Estado

de
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d) relatório técnico contendo, no mínimo, os

agrotóxicos e outros biocidas, regulada na

dados constantes do Anexo II, desta lei;

legislação federal.

e) exemplares de publicação, no órgão de
imprensa oficial do Estado e em órgão de

Artigo 3.º – Nas bulas, etiquetas, anúncios ou

circulação diária, do sumário constante no

quaisquer publicações, escritas ou faladas,

Anexo II desta lei.

referentes

§

–

4.º

constar,

cumprimento do disposto na alínea c do

Secretaria de Agricultura e Abastecimento, na

parágrafo anterior, três órgãos ali citados

Secretaria da Obras e do Meio Ambiente e na

poderão firmar convênios com Universidades

Secretaria da Saúde, sob os números...,...,...,

ou Centros de Pesquisa Oficiais, ou privados,

em..., de...de...em..., de..., de..., e, em..., de...,

com

de..., respectivamente, a ser preenchida pela

repassados

às

para

deverá

obrigatoriamente, a expressão cadastrada na

ônus

seja necessário

agrotóxicos,

o

os

Caso

a

empresas

interessadas.

indústria produtora ou manipuladora.

§ 5.º – A indústria produtora ou manipuladora

Parágrafo único – Cada revendedor de produto

de agrotóxicos e outros biocidas deverá

agrotóxico e biocida deverá colocar, na

apresentar à Secretaria de Agricultura e

embalagem, rótulo legível contendo a indicação

Abastecimento, à Secretaria de Obras e do

da firma comercial, endereço, nome do técnico

Meio Ambiente e à Secretaria da Saúde, no

que o prescreveu e o número de seu registro no

prazo de 90 (noventa) dias, a contar da

órgão competente.

publicação

da

presente

lei,

prova

de

classificação toxicológica e relatório técnico,

Artigo 4.º – Qualquer entidade associativa

conforme os termos do parágrafo terceiro deste

legalmente

artigo, de cada um dos produtos de sua

fundamentalmente o cadastramento de produtos

comercialização já existentes no mercado

agrotóxicos e outros biocidas, argüindo efeitos

estadual.

comprovadamente perniciosos à saúde humana

constituída

poderá

impugnar

e ao equilíbrio ambiental.
Artigo 2.º – As Secretarias da Agricultura e

§ 1.º – A impugnação será formalizada através

Abastecimento, de Obras e do Meio Ambiente e

de petição dirigida ao Secretário de Agricultura

da Saúde, em ação conjunta, ficam obrigadas a

e Abastecimento, ao Secretário de Obras e do

rigoroso controle de rotulagem dos produtos

Meio Ambiente e ao Secretário da Saúde, em
qualquer tempo, a partir da publicação, prevista
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no artigo 1.º, § 3.º, alínea e, da presente lei,

moléstias, de produtos cuja fórmula contenha

devidamente instruída com laudo técnico

DDT ou BHC.

firmado, no mínimo, por dois profissionais
habilitados na área de biociências.

Artigo 6.º – Não poderão ser registrados os

§ 2.º – Apresentada a impugnação, dela será

agrotóxicos e outros biocidas cujos testes de

notificada a firma cadastrante, que poderá

laboratório

oferecer contradita, num prazo de 30 (trinta)

carcinogênicas, mutagênicas, teratogênicas, ou

dias, após o que será o respectivo expediente

que prejudiquem o processo reprodutivo dos

submetido

animais

à

decisão

da

Secretaria

de

tenham

revelado

testados,

ou

propriedades

quando

houver,

Abastecimento, da Secretaria de Obras e do

comprovado em literatura especializada idônea,

Meio Ambiente e da Secretaria da Saúde.

evidências suficientes das propriedades acima
mencionadas.

Artigo 5.º – Ficam proibidos em todo o
utilização,

Artigo 7.º – Os produtos agrotóxicos e outros

comercialização e distribuição de produtos

biocidas de uso permitido no Estado somente

agrotóxicos e outros biocidas organo-clorados.

poderão ser entregues ao consumo para toda e

Parágrafo único – Constituem exceção à

qualquer forma de aplicação, inclusive as

proibição constante neste artigo:

vendas aplicadas, mediante prescrição por

a) o uso de formicida dodecacloro sob forma

Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal,

de isca atrativa, com concentração máxima de

Médico-Veterinário ou Zootecnista, dentro de

0,5% do princípio ativo;

suas

b) a utilização na lavoura, quando constatada a

utilização do Receituário Agronômico.

presença de pragas resistentes aos demais

§ 1.º –Ficam excluídos da obrigatoriedade

agrotóxicos e em níveis de incidência que

desta prescrição, os agrotóxicos e outros

justifiquem a sua aplicação, devidamente

biocidas incluídos na classe toxicológica IV.

autorizada e sob a orientação da Secretaria de

§ 2.º – A receita agronômica referida neste

Agricultura

artigo deverá ser emitida em 2 (duas) vias, no

território

do

Estado

e

a

Abastecimento,

por

tempo

atribuições

específicas,

através

da

determinado, em áreas previamente definidas;

mínimo, permanecendo uma delas em poder do

c)

estabelecimento comercial e à disposição dos

a

aplicação,

pelos

órgãos

públicos

competentes, em campanhas de saúde pública
de

combate

a

vetores

transmissores

de

órgãos fiscalizadores.
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§ 3.º – Cada receita será emitida após visita do

dados comuns, os que caracterizem o uso ou

profissional habilitado à propriedade agrícola.

destino

§ 4.º – O Receituário Agronômico deverá

parágrafo único do artigo 5.º desta lei.

excepcionalmente

permitidos

pelo

conter também recomendações de formas de
controle integrado de pragas e doenças para a

Artigo 9.º – Os modelos do Receituário

situação específica, compreendendo controle

Agronômico, dos

natural, biológico, genético, cultural, mecânico,

operações comerciais com agrotóxicos e outros

físico e outros necessários, bem como as

biocidas

medidas de segurança e higiene do trabalho a

encerramento destes, bem como o modo pelo

serem adotadas.

qual se procederá ao cadastramento dos

§ 5.º – Deverão constar, ainda, no Receituário

estabelecimentos e à fiscalização dos mesmos,

Agronômico, especificações referentes à classe

inclusive no que tange ao cumprimento do

toxicológica, dosagem e quantidade total a ser

artigo 5.º deste lei, serão objeto de portaria a ser

aplicada, época e intervalo de aplicação, prazo

editada conjuntamente pelos

de carência, guarda e descarte de embalagens e

Secretários de Estado de Agricultura e

resíduos, nome comercial do produto, nome do

Abastecimento, de Obras e do Meio Ambiente e

usuário, a propriedade e sua localização, bem

da Saúde.

e

dos

livros

de registro das

termos

de

abertura

e

como o diagnóstico.
Artigo 10 – A aplicação dos agrotóxicos e
Artigo 8.º – Todo estabelecimento que

outros

comercialize produtos agrotóxicos e outros

toxicológicas I e II só poderá ser efetuada por

biocidas deverá ter obtido cadastramento junto

aplicadores habilitados através de treinamento

aos órgãos fiscalizadores das Secretarias de

realizado pela Secretaria de Agricultura e

Agricultura e Abastecimento, de Obras e do

abastecimento,

Meio Ambiente e da Saúde, e manter livro de

Secretarias da Saúde e das Relações do

registro onde anotarão todas as operações

Trabalho.

biocidas

incluídos

com

a

nas

classes

participação

das

comerciais relacionadas a esses produtos.
Parágrafo único – O livro para registro das

Artigo 11 – A Secretaria de Agricultura e

operações comerciais com agrotóxicos clorados

Abastecimento, ouvidas as Secretarias da Saúde

será distinto daquele a que se refere o caput

e de Obras e do Meio Ambiente, caberá

deste artigo, e nele serão anotados, além dos

elaborar, a cada 12 (doze) meses, a listagem dos
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agrotóxicos e outros biocidas de uso permitido

indicando, se possível, as medidas necessárias

em cada cultura e em pecuária, de acordo com a

para coibir a contaminação eventualmente

eficiência agrícola dos mesmos, a segurança na

verificada.

aplicação e a proteção ao meio ambiente.

§ 3.º – Os laudos serão encaminhados à

Parágrafo único – Nessa listagem deverá

Comissão requisitante que ciente de seu teor, os

constar, no mínimo, o nome técnico ou comum,

remeterá aos Secretários de Agricultura e

o nome comercial, o modo de ação, o período

Abastecimento, de Obras e do Meio Ambiente e

de carência, a dosagem recomendada, o modo

da Saúde, para as providências legais cabíveis.

de usar e as restrições de uso.
Artigo 13 – As Secretarias de Agricultura e
Artigo 12 – As Comissões Permanentes da

Abastecimento, de Obras e do Meio Ambiente e

Assembléia Legislativa poderão requisitar, as

da

expensas do Poder Legislativo, análises físicas,

indicadas no artigo anterior, e que requisitarem

químicas e biológicas, de parte dos laboratórios

essas análises, os resultados, inclusive parciais,

oficiais do Estado, pertencentes à administração

de todas as análises físicas, químicas e

direta

detectar

biológicas, efetuadas nos laboratórios estaduais,

substância

da administração direta e indireta, e que, de

poluente em águas de consumo público e

imediato, serão divulgados pela Imprensa

alimento, bem como cópias de análises já

Oficial e demais meios de comunicação.

ou

indireta,

contaminação

com

visando
qualquer

Saúde

deverão

enviar

às

Comissões

efetuadas.
§ 1.º – Para efetivação das análises previstas

Artigo 14 – O descumprimento às disposições

neste artigo, a Comissão requisitante poderá

da presente lei sujeita o infrator, além da

designar um ou mais técnicos, de reconhecida

responsabilidade funcional, em se tratando de

idoneidade moral e capacitação profissional,

servidor público, às penalidades previstas na

que terão amplo acesso a todas as fases das

Lei federal nº 6437,de 20 de agosto de 1977.

análises.

Artigo 15 – Esta lei entrará em vigor na data de

§ 2.º – Concluídas as análises, os técnicos que

sua publicação, revogadas as disposições em

as

contrário.

realizaram

elaborarão,

conjunta

ou

separadamente, o respectivos laudos periciais,
em que indicarão, fundamentalmente, seus
métodos,

procedimentos

e

conclusões,

ANEXO I
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Normas e Critérios para a Classificação
Toxicológica

considerados como “Moderadamente Tóxicos”
para o ser humano e ou ao ambiente.
CLASSE IV – aquela onde se encontram as

1.Definições

substâncias, processos físicos ou biológicos,
considerados como “Levemente Tóxicos” para

A) Avaliação Toxicológica

o ser humano e ou ao ambiente.

a análise dos dados toxicológicos de uma
substância, processos físicos ou biológicos,

D) Dados Tóxicos

com o objetivo de colocá-los em classes

São as informações sobre as características

toxicológicas e fornecer informações a respeito

tóxicas de uma substância ou processo, obtidas

da forma correta de seu emprego, bem como as

através de experimentação em animais de

preventivas e curativas para os casos de uso

laboratório, pelo registro de casos de uso

indevido e conseqüente intoxicação.

indevido e conseqüente intoxicação para seres
humanos e ou danos registrados ao meio

B) Classificação Toxicológica

ambiente.

a identificação do risco oferecido pelo uso de
substâncias químicas, processos físicos ou

E) Dados Toxicológicos Agudos

biológicos.

São informações a respeito do poder letal de
uma substância ou composto químico.

C) Classe Toxicológica

E.1 – Dose Letal 50% Oral (DL 50 oral)

CLASSE I – aquela onde se encontram as

a dose única expressa em mg da substância por

substâncias químicas, processos físicos ou

Kg de peso do animal, que provoca a morte de

biológicos, considerados como ”Extremamente

50% dos animais testados em at 14 (quatorze)

Tóxicos” para o ser humano, ou ao ambiente.

dias após sua administração por via oral. Deve

CLASSE II – aquela onde se encontram as

ser apresentado o resultado desta prova em

substâncias, processos físicos ou biológicos,

diferentes animais de laboratório.

considerados como “Altamente Tóxicos” para o

E.2 – Dose Letal 50% Dérmica (DL50

ser humano e ou ao ambiente.

dérmica).

CLASSE III – aquela onde se encontram as

a dose única expressa em mg da substância por

substâncias, processos físicos ou biológicos,

Kg de peso do animal que, em contato
permanente, durante o período de teste, com a
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pele tanto intacta quanto escoriada dos animais

consumo de alimentos, provas hematológicas,

testados, provoca a morte em 50% deles em at

testes bioquímicos no sangue e na urina,

quatorze dias após a sua administração. Deve

exames anatomopatológicos e histopatológicos,

ser apresentado o resultado desta prova em

abrangendo pelo menos duas espécies de

diferentes animais de laboratórios.

animais, uma das quais não roedora.

E.3 – Concentração Letal 50% Inalatória

F.2 – Dados sobre a Toxicidade a Longo

(DL50 inalatória).

Prazo.

a concentração de uma substância química na

São informações toxicológicas obtidas a partir

atmosfera capaz de provocar a morte em 50%

da administração de doses pequenas, diárias, da

dos animais testados após uma exposição

substância, ou processo físico ou biológico, na

mínima

ser

dieta dos animais, por um período de tempo

apresentado desta prova em diferentes animais

equivalente à metade da vida média das

de laboratório.

espécies testadas (um ano para camundongos, 2

O teste executado em câmara fechada de

anos para ratos, 5 anos para cães), incluindo

volume conhecido, na qual uma aparelhagem

dados sobre curva ponderal, consumo de

apropriada

alimentos,

por

1h

(uma

asperge

hora).

Deve

uniformemente

a

provas

hematológicas,

testes

substância, em gotículas com diâmetro igual ou

anatomopatológicos e histopatológicos, estudos

inferior a 3 (três) “micra”.

sobre

a

ocorrência

de

possíveis

efeitos

carcinogênicos, abrangendo pelo menos duas
F) Dados Toxicológicos Crônicos

espécies de animais, uma das quais não

São informações a respeito da toxicidade

roedora.

cumulativa de substâncias, ou processos físicos
e biológicos.

G) Dados sobre Lesões Oculares

F.1 –Dados sobre a Toxicidade a Curto Prazo.

São informações obtidas a partir da instalação

São informações toxicológicas obtidas a partir

do produto em teste nas mucosas oculares do

da administração de doses pequenas, diárias, da

animal testado, sem posterior lavagem dentro

substância, ou processo físico ou biológico, na

de 24 horas e com observação subseqüente por

dieta dos animais testados, por um período de

7 (sete) dias.

tempo nunca interior a um décimo ( ou seja:140

O animal de eleição para o teste o coelho

dias para ratos, 1 ano para cães) de sua vida

albino. O processo de irritação avaliado de

média, incluindo dados sobre curva ponderal,
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acordo com o método universalmente aceito de

período

os

animais

são

sacrificados

e

Draize e Cols.

submetidos à análise histopatológica do sistema
nervoso, incluindo a mielina dos nervos longos.

H) Dados sobre Lesões Dérmicas

As aves utilizadas são galinhas brancas, raça

São informações toxicológicas obtidas a partir

leghorn. Outrossim, serão considerados, para

da aplicação do produto em teste na pele do

fins de avaliação neurotóxicas, efeitos sobre

animal em duas áreas: uma intacta e outra

seres humanos, comportamentais e afins, sobre

escoriada, sem que haja rompimento da rede

o sistema nervoso, observados em exposições

capital. O animal de eleição para este teste o

ocupacionais e acidentais.

coelho albino e a irritação deve ser registrada
num período de observação de 72 horas após a

L) Dados sobre Propriedades Carcinogênicas

aplicação,

São informações toxicológicas relativas à

de

acordo

com

o

método

universalmente aceito de Draize e Cols.

carcinogênese, obtidas a partir da administração
de doses diárias do produto em teste na dieta

I) Dados sobre Sensibilização Dérmica

dos animais, ou por outros meios, por um

São informações toxicológicas obtidas a partir

período equivalente a no mínimo, à metade da

da

vida média do animal em

exposição

de

animais

a

uma

dose

sensibilizante e a uma dose desencadeante do

teste. Estas provas devem ser efetuadas em, no

produto em teste, tanto por contato dérmico

mínimo,

como por injeções intradérmicas, com o

laboratórios.

duas

espécies

de

animais

de

objetivo de observar alterações imunológicas.
Os animais utilizados são cobaias machos e

M) Dados sobre Propriedades Teratogênicas

fêmeas.

São informações toxicológicas relativas à
teratogênese, obtidas a partir da administração

J) Efeitos Neurotóxicos

de doses diárias do produtos em teste na dieta,

São dados obtidos a partir da administração de

ou por outros meios, de animais fêmeas

dose única próxima à letal em aves, por via oral

grávidas, durante o período da organogênese.

ou

Essas provas devem ser efetuadas em, no

por

outro

meio,

com

subseqüente

observação por 30 (trinta) dias, onde serão

mínimo,

pesquisadas alterações de comportamento e

laboratório.

alterações no controle motor. Ao fim desse

duas

espécies

de

animais

de
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N) Dados sobre Propriedades Mutagênicas

2.1 – Enquadram-se como produtos, processos,

São informações toxicológicas sobre a ação

físicos e agentes biológicos da classe I

mutagênica do produto em teste, obtidas a partir

(extremamente tóxicos):

da realização de pelo menos três diferentes

A – As formulações onde estejam presentes

provas específicas. Essas provas devem ser

ingredientes ativos que possuem DL 50 oral

efetuadas em, no mínimo, duas espécies de

para ratos igual ou inferior a 25mg/kg, DL 50

animais de laboratório.

dérmica para ratos igual ou inferior a 100mg/kg
ou CL 50 inalatória para ratos igual ou inferior

O) Dados sobre Efeitos Tóxicos à Reprodução

a 0,2mg/l de ar 1 hora de exposição. No que se

São informações toxicológicas a respeito da

refere

reprodutividade dos animais quando o produto

biológicos, ver” Lesões Sistêmicas” da tabela

em teste administrado diariamente por 3 (três)

anexa.

gerações consecutivas, visando observar, quota

B – As formulações que apresentem DL 50

de reprodução, interesse sexual dos animais,

oral para ratos igual ou inferior a 200mg/kg, no

fertilidade, sobrevivência dos recém-nascidos e

caso de líquidos.

normalidade da prole.

C – As formulações que apresentem DL 50

aos

processos

físicos

e

agentes

oral para ratos igual ou inferior a 100mg/kg no
2.Critérios para a Classificação Toxicológica

caso de sólidos.
D – As formulações que apresentem DL 50

A classificação toxicológica dos agro-tóxicos e

dérmica igual ou inferior a 400mg/kg, no caso

outros

de líquidos.

biocidas

refere-se

à

DL

50

da

formulação por via oral e dérmica expressa em

E – As formulações que provoquem corrosão,

miligramas por quilo de peso corpóreo, à CL 50

ulceração ou opacidade na córnea irreversível

do princípio ativo expressa em miligramas por

dentro de 7 (sete) dias após a aplicação nas

litro de ar 1(uma) hora de exposição, às lesões

mucosas oculares dos animais testados.

sobre os olhos e a pele, e às lesões sistêmicas

F – As formulações que apresentam DL 50

conforme resumidos na tabela em anexo , bem

dérmica para ratos igual

como a outros tipos de unidade, no caso de

200mg/kg, no caso de sólidos.

processos físicos e biológicos.

G – As formulações ou processos físicos e

ou inferior a

agentes biológicos que provoquem ulceração ou
corrosão na pele dos animais testados.
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H – As substâncias ou formulações que possam

G – As formulações, processos físicos e

ser mais perigosas para o homem do que as

agentes biológicos que provoquem irritação

provas

severa, ou seja, obtenham um escore igual ou

de

laboratório

tenham

podido

demonstrar.

superior a 5 (cinco), segundo método universal
de Draize e Cols, na pele dos animais testados.

2.2 – Enquadram-se como produto e processos
–

físicos e agentes biológicos da classe II

2.3

Enquadram-se

(altamente tóxicos):

processos físicos e agentes biológicos da classe

A – As formulações que apresentem DL 50

III ( moderadamente tóxicos).

oral para ratos superior a 200mg/kg e at

A – As formulações que apresentem DL 50

2.000mg/ kg inclusive, no caso de líquidos.

oral para ratos superior a 2.000mg/kg e at

B – As formulações que apresentem DL50 oral

6.000mg/kg inclusive, no caso de líquidos.

para ratos superior a 100mg/kg inclusive,

B – As formulações que apresentem DL 50

no caso de sólidos.

oral para ratos superior a 500mg/kg e at

C – As formulações que apresentem DL50

2.000mg/kg inclusive, no caso de sólidos.

dérmica para ratos superior a 400mg/kg e at

C – As formulações que apresentem DL 50

4.000mg/kg inclusive, no caso de líquidos.

dérmica para ratos superior a 4.000mg/kg e at

D – As formulações que apresentem DL 50

12.000mg/kg inclusive, no caso de líquidos.

dérmica para ratos superior a 200mg/kg e at

D – As formulações que apresentem DL 50

1.000mg/kg inclusive, no caso de sólidos.

dérmica para ratos superior a 1.000mg/kg e at

E – As formulações onde estejam presentes

4.000mg/kg inclusive, no caso de sólidos.

ingredientes ativos que possuam CL 50

E – As formulações onde estejam presentes

inalatória para ratos superior a 0,2mg/l de ar

ingredientes ativos que apresentem CL 50

por uma hora de exposição, e at 2 mg/l de ar

inalatória para ratos superior a 2mg/l de ar por

por uma hora de exposição, inclusive.

uma hora de exposição, inclusive.

F – As formulações, processos físicos e

F – As formulações, processos físicos e

agentes biológicos que provoquem opacidade

agentes biológicos que não apresentem, de

na córnea reversível dentro de 7 (sete) dias e ou

modo algum, opacidade na córnea bem como

irritação persistente por 7 (sete) dias nas

aquelas apresentarem irritação reversível dentro

mucosas oculares dos animais testados.

de 7 (sete) dias, nas mucosas oculares de
animais testados.

como

produtos

e
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G – As formulações, processos físicos e

dentro de 24 ( vinte e quatro ) horas, nas

agentes biológicos que provocarem irritação

mucosas oculares de animais testados.

moderada, ou seja, obtendo um escore igual ou

G – As formulações, processos físicos e

superior a 3 (três) e at ( cinco) 5, segundo

agentes biológicos que provoquem irritação

método de Draize e Cols, na pele dos animais

leve, ou seja, obtendo um escore inferior a 3

testados.

(três), segundo método universal de Draize e
Cols, na pele dos animais testados.

2.4 – Enquadram-se como produtos, processos
físicos e agentes biológicos, na classe IV

3. A colocação de uma substância, processo

(levemente tóxicos).

físico, ou agente biológico ou formulação, em

A – As formulações que apresentem DL 50

uma das classes toxicológicas previstas não

oral para ratos superior a 6.000mg/kg, no caso

depende de todos os dados toxicológicos

de líquidos.

estarem na mesma classe. O dado mais

B – As formulações que apresentem DL 50

agravante será utilizado para classificar o

oral para ratos superior a 2.000mg/kg, no caso

produto.

de sólidos.
C – As formulações que apresentem DL 50

4. Para efeito de rotulagem as substâncias ou

dérmica para ratos superior a 12.000mg/kg, no

produtos serão classificados quanto aos efeitos

caso de líquidos.

sobre o meio ambiente.

D – As formulações que apresentam DL 50
dérmica para ratos superior a 4.000mg/kg, no

4.1 – Tóxicos para peixes e organismos

caso de sólidos.

aquáticos apresentando CL 50 igual ou inferior

E – As formulações onde estejam presentes

a 1 (um) ppm.

ingredientes ativos que apresentam CL 50
inalatória para ratos superior a 20mg/l de ar por

4.2 – Tóxico para fauna silvestre apresentando

uma hora de exposição.

DL 50 oral igual ou inferior a 100mg/kg ou CL

F – As formulações, processos físicos e

50 oral igual ou inferior a 500 ppm para aves; e

agentes biológicos que não apresentarem de

apresentando DL 50 oral igual ou inferior a

modo algum opacidade na córnea, bem como

100mg/kg, para mamíferos em geral.

aquelas que apresentarem irritação reversível
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4.3 – Tóxicos para abelhas – Apresentando DL

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA

50 inferior a 2,0 microgramas/ abelhas.

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA

4.4 – Persistentes no solo/ água – Para o solo:

1 – Requerimento dirigido às Secretarias da

considerado

Saúde, Obras

persistente

quando

5%

da

e

do

Meio Ambiente

e,

quantidade colocada no solo permanece após

Agricultura e Abastecimento, solicitando a

um ano.

classificação toxicológica do produto.

Para a água: considerado persistente quando a
biomagnificação na cadeia trófica apresenta

2 – Relatório técnico contendo:

concentração igual ou superior a mil vezes no

– Nome comercial.

peixe quando comparado à concentração na

– Finalidade e doses de emprego.

água.

– Propriedades químicas.
– Especificação do processo físico ( forma de

5. A classificação toxicológica de uma

atuação do produto) ou nome científico do

formulação ou de um processo físico ou agente

agente biológico.

biológico poderá ser estendida a formulações

–

idênticas de formuladores distintos.

ativo(s).

Nome(s)

químico(s)

do(s)

princípio(s)

– Processos físicos ou agentes biológicos.
6.

A

classificação

acompanhada

de

toxicológica

indicação

das

será
frases

–

Nome(s)

ativo(s),

comum(s)

processos

do(s)

físicos

princípio(s)
ou

agentes

padronizadas a serem indicadas na rotulagem

biológicos.

de produtos, processos físicos ou agentes

– Fórmula(s) estrutural(is) do(s) ingrediente(s)

biológicos.

ativo(s),

processos

físicos

ou

agentes

biológicos.
7.

Poderá

ser

exigida

a

reavaliação

– Fórmulas indicando, se for o caso, os nomes

toxicológica de qualquer produto ou processo

químicos

de

todos

os

componentes

da

físico e agentes biológicos, sempre que a

formulação e suas respectivas concentrações, se

pesquisa científica produzir novos dados de

for o caso.

caráter relevante.

– Classe de uso.
– Pureza do(s) ingrediente(s) ativo(s), ou dos
ANEXO II

agentes biológicos.
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– Toxicidade das impurezas.
– Forma de apresentação.
– Propriedades físicas.
– Densidade(s) do(s) ingrediente(s) ativo(s).
–

Estado(s)

físico(s)

do(s)

ingrediente(s)

ativo(s).
– Estado físico da formulação.
– Densidade da formulação.
– Inflamabilidade da formulação.
– Corrosividade da formulação para materiais.
–

Estabilidade

do

ingrediente

ativo

na

formulação.
3 – Sumário dos dados toxicológicos e
Ecotoxicológicos para os produtos testados com
os resultados de todos os testes relacionados no
Anexo I. Esses testes deverão ser realizados em
laboratórios idôneos ou terem sido publicados
em literatura idônea.
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REPRESENTAÇÃO STF 1241-7
outros biocidas no território do Estado de São
Representação

de

inconstitucionalidade:

Agrotóxicos e Biocidas
“Ementa:

Representação

de

inconstitucionalidade, Lei 4.002, de 05 de
janeiro de 1984, do Estado de São Paulo,
julgada procedente, em parte, Defensivos
agrícolas. Competência da União Federal.

Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes
autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em sessão plenária, na
conformidade da ata de julgamento e das notas
taquigráficas, à unanimidade de votos, em
julgar procedente, em parte, a representação e
declarar a inconstitucionalidade dos seguintes
dispositivos de Lei nº 4.002, de 05-01-1984, do
Estado de São Paulo: § 1º do art. 1º; § 2º do art.
1º; § 3º do art. 1º; § 5º do art. 1º; art. 3º, caput;
art. 5º, 6º, 7º, caput, parte final § 4º e 5º, e art.
9º.

Brasília, 04 de dezembro de 1985, Moreira
Alves – Presidente, Cordeiro Guerra, Relator”.

A referida Lei dispõe sobre a distribuição e
comercialização de produtos agrotóxicos e

Paulo.
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LEI ESTADUAL Nº 5.032, DE 15 DE ABRIL DE 1986

Altera a Lei nº 4.002, de 5 de janeiro de

mesmos perante a Secretaria de Agricultura e

1984, que dispõe sobre a distribuição e

Abastecimento.

comercialização de produtos agrotóxicos e

§ 1.º - Definem-se como agrotóxicos e outros

outros biocidas no território do Estado de

biocidas as substâncias e/ou processos físicos,

São Paulo.

químicos ou biológicos destinados ao uso do
setor

de

produção,
de

armazenamento

alimentos,

de

e

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO

beneficiamento

outros

PAULO:

produtos agrícolas, e à proteção de florestas

Faço saber que a Assembléia Legislativa

nativas ou implantadas, bem como a outros

decreta e eu promulgo a seguinte lei:

ecossistemas e ambientes domésticos, urbano,
hídrico e industrial, cuja finalidade seja alterar a

Artigo

1.º

-

Compete

à

Secretaria

de

constituição faunística e/ou florística dos

Agricultura e Abastecimento a fiscalização do

mesmos, a fim de preservá-los da ação danosa

cumprimento da legislação estadual referente a

de seres vivos considerados nocivos.

produtos agrotóxicos e outros biocidas, nos

§ 2.º - Só serão admitidos, em território

termos da Lei nº 4.002, de 5 de janeiro de 1984,

estadual, a distribuição e comercialização de

com as alterações constantes desta lei.

produtos agrotóxicos e outros biocidas já
registrados no órgão federal competente e que,

Artigo 2.º - Passam a vigorar com a seguinte

se resultantes de importação, tenham uso

redação os dispositivos, adiante enumerados, da

autorizado no país de origem.

Lei nº 4.002, de 5 de janeiro de 1984:

§ 3.º - A indústria produtora ou manipuladora
de agrotóxicos ou biocidas, postulante do

I - os artigos 1.º a 5.º:

cadastramento

previsto

nesta

lei,

deverá

apresentar obrigatoriamente ao cadastrá-los,
"Artigo 1.º - A distribuição e comercialização,

mediante requerimento dirigido ao Secretário

no território do Estado de São Paulo, de todo e

de Agricultura e Abastecimento:

qualquer produto agrotóxico e outros biocidas,

a) prova de constituição da empresa;

estão condicionadas a prévio cadastramento dos
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b)certidão

de

classificação

toxicológica

expedida pelo órgão competente do Ministério

de sua comercialização já existentes no
mercado estadual.

da Saúde;
c) certidão de classificação toxicológica que

Artigo 2.º - A Secretaria de Agricultura e

atenda às normas e parâmetros estabelecidos no

Abastecimento

Anexo I desta lei, expedida pelo Instituto

controle de rotulagem dos produtos agrotóxicos

Biológico, da Secretaria de Agricultura e

e outros biocidas, regulada na legislação

Abastecimento, pelo Instituto "Adolfo Lutz", da

federal.

fica

obrigada

a

rigoroso

Secretaria da Saúde, ou pela CETESB, da
Secretaria de Obras e do Meio Ambiente;

Artigo 3.º - Nas bulas, etiquetas, anúncios ou

d) relatório técnico contendo, no mínimo, os

quaisquer publicações, escritas ou faladas,

dados constantes do Anexo II desta lei;

referentes a agrotóxicos, a empresa produtora

e) exemplares de publicação, no órgão da

ou

Imprensa Oficial do Estado e em órgão de

obrigatoriamente, o número do cadastro na

circulação diária, do sumário constante do

Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

manipuladora

deverá

fazer

constar,

Anexo II desta lei;
f) cópia do registro do produto do Ministério

Artigo 4.º - Qualquer entidade associativa

da Agricultura.

legalmente

§

4.º

-

Caso

seja

necessário

para

constituída

poderá

o

fundamentadamente solicitar a impugnação do

cumprimento do disposto na alínea c do

cadastro, de produtos agrotóxicos e outros

parágrafo anterior, os três órgãos ali citados

biocidas, argüindo efeitos comprovadamente

poderão firmar convênios com Universidades

perniciosos à saúde humana e ao equilíbrio

ou Centros de Pesquisa Oficiais, com os ônus

ambiental.

repassados às empresas interessadas.

§ l. º - A impugnação será formalizada através

§ 5.º - A indústria produtora ou manipuladora

de petição dirigida ao Secretário de Agricultura

de agrotóxicos e outros biocidas deverá

e Abastecimento, em qualquer tempo, a partir

apresentar à Secretaria de Agricultura e

da publicação, prevista no artigo 1.º, § 3.º,

Abastecimento, no prazo de 90 (noventa) dias,

alínea "e", desta lei, devidamente instruída com

a contar da publicação desta lei, prova de

laudo técnico, firmado, no mínimo, por dois

classificação toxicológica e relatório técnico,

profissionais habilitados na área de biociências.

nos termos do § 3.º, de cada um dos produtos
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§ 2.º - Apresentada a impugnação, dela será
notificada a firma cadastrante, que poderá

“Artigo 8. º - Todo estabelecimento que

oferecer contradita, no prazo de 30 (trinta) dias,

importe, produza, manipule ou comercialize

após o qual será o respectivo expediente

produtos agrotóxicos e outros biocidas deverá

submetido

ter obtido cadastramento junto à Secretaria de

à

decisão

da

Secretaria

de

Agricultura e Abastecimento.

Agricultura e Abastecimento, e manter sistema
de registro onde constarão todas as operações

Artigo 5.º - Ficam proibidas em todo o território

comerciais relacionadas a esses produtos.

do

utilização,

Parágrafo único - O sistema para registro das

comercialização e distribuição de produtos

operações comerciais com agrotóxicos clorados

agrotóxicos e outros biocidas organoclorados,

será distinto daquele a que se refere o caput"

definidos em regulamento.

deste artigo, e nele constarão, além dos dados

Parágrafo único - Execetuam-se da proibição

comuns, os que caracterizem o uso ou destino

constante deste artigo:

excepcionalmente permitidos pelo parágrafo

a) o uso de formicida dodecacloro sob forma

único do artigo 5.º

Estado

de

São

Paulo

a

de isca-atrativa, com concentração máxima de
0, 5 % do princípio ativo;

Artigo

b) a utilização na lavoura, quando constatada a

Agronômico, dos

presença de pragas resistentes aos demais

operações comerciais com agrotóxicos e outros

agrotóxicos e em níveis de incidência que

biocidas

justifiquem a sua aplicação, devidamente

encerramento destes, bem como o modo pelo

autorizada e sob orientação da Secretaria de

qual se procederá ao cadastramento dos

Agricultura

estabelecimentos e à fiscalização dos mesmos,

e

Abastecimento,

por

tempo

9.º-

e

Os

dos

modelos
livros

termos

do

Receituário

de registro das

de

abertura

e

determinado, em áreas previamente definidas;

inclusive no que tange ao cumprimento do

c)

públicos

artigo 5.º, serão objeto de resolução a ser

competentes, em campanhas de saúde pública

editada pelo Secretário de Agricultura e

de

Abastecimento.”.

a

aplicação,

combate

a

pelos

vetores

órgãos

transmissores

de

moléstias, de produtos cuja fórmula contenha
DDT ou BHC.”.

II - os artigos 8.º e 9.º:

III . os artigos 11 a 13:
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“Artigo 11 - A Secretaria de Agricultura e

§ 2.º - Concluídas as análises, os técnicos que

Abastecimento caberá elaborar, a cada 12

as

meses, a listagem dos agrotóxicos e outros

separadamente, os respectivos laudos periciais,

biocidas de uso permitido em cada cultura e em

em que indicarão, fundamentadamente, seus

pecuária, de acordo com a eficiência agrícola

métodos,

dos mesmos, a segurança na aplicação e a

indicando, sempre que possível, as medidas

proteção ao meio ambiente.

necessárias

Parágrafo único - Da listagem a que se refere

eventualmente verificada.

este artigo deverão constar, no mínimo, o nome

§ 3.º - Os laudos serão encaminhados à

técnico ou comum, o nome comercial, o grupo,

Comissão requisitante que, ciente de seu teor,

o modo de ação, o período de carência, a

os remeterá ao Secretário de Agricultura e

dosagem recomendada, o modo de usar, e as

Abastecimento, para as providências legais.

realizaram

elaborarão,

procedimentos

para

coibir

conjunta

e

a

ou

conclusões,

contaminação

restrições de uso.
Artigo 13 - A Secretaria de Agricultura e
Artigo 12 - As Comissões Permanentes da

Abastecimento deverá enviar às Comissões

Assembléia Legislativa poderão requisitar, às

indicadas no artigo anterior que requisitarem

expensas do Poder Legislativo, análises físicas,

essas análises os resultados, inclusive parciais,

químicas e biológicas de parte dos laboratórios

de todas as análises físicas, químicas e

oficiais do Estado, pertencentes à administração

biológicas efetuadas nos laboratórios estaduais,

direta

detectar

da administração direta e indireta, e que, de

substância

imediato, serão divulgados pela Imprensa

ou

contaminação

indireta,
com

visando
qualquer

poluente em água de consumo público e

Oficial.”.

alimentos, bem como cópia de análises já
efetuadas.

Artigo 3.º - As infrações da legislação estadual

§ 1.º - Para efetivação das análises previstas

referente a agrotóxicos ou biocidas, sem

neste artigo, a Comissão requisitante poderá

prejuízo das sanções de natureza civil ou penal

designar um ou mais técnicos, de reconhecida

cabíveis,

idoneidade moral e capacitação profissional,

cumulativamente, com penalidades de:

que terão amplo acesso a todas as fases das

I - advertência inicial por escrito, quando

análises.

constatada qualquer irregularidade;

serão

punidas,

alternativa

ou
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II - multa de cinqüenta MVR (Maior Valor de

aplicado em dobro, sem prejuízo da penalidade

Referência Vigente no País), a quem colocar à

cominada nos incisos VIII a X.

venda ou vender agrotóxicos ou biocidas sem
estar cadastrado no órgão competente;

Artigo 4.º - Todo produto apreendido e sujeito

III - multa de duzentos MVR às indústrias

a penalidade de inutilização deverá ter a

produtoras, importadoras ou manipuladoras de

destruição

executada

pelo

seu

agrotóxicos ou biocidas que estejam com seus

mediante

supervisão

da

Secretaria

produtos em desacordo com a legislação

Agricultura e Abastecimento.

estadual de agrotóxicos;

Parágrafo único - As despesas relativas à

IV - multa de duzentos MVR aos que

inutilização

falsificarem, colocarem à venda, venderem ou

responsabilidade da indústria importadora,

tentarem vender agrotóxicos ou biocidas que

produtora, manipuladora, ou do comerciante de

estejam em desacordo com a legislação estadual

agrotóxicos e/ou biocidas.

dos

produtos

detentor,

serão

de

de

referente a agrotóxicos;
V - multa de duzentos MVR aos que

Artigo 5.º - O item 1 do Anexo II da Lei nº

dificultarem ou impedirem a ação fiscalizatória

4.002, de 5 de janeiro de 1984, passa a vigorar

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento;

com a seguinte redação:

VI - multa de duzentos MVR aos que

1 - Requerimento dirigido à Secretaria de

movimentarem ou subtraírem agrotóxicos ou

Agricultura e Abastecimento, solicitando a

biocidas que tenham sofrido interdição pela

classificação toxicológica do produto.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
VII -

multa

de

vinte

MVR

aos

que

Artigo 6.º - Os procedimentos relativos a

transgredirem a legislação estadual referente a

cadastramento,

fiscalização,

imposição

de

agrotóxicos em casos não enquadrados neste

penalidades e recursos, serão fixados em

artigo;

Regulamento, a ser expedido pelo Poder

VIII- cassação do cadastramento dos produtos;

Executivo no prazo de 90 (noventa) dias.

IX - apreensão e/ou inutilização dos produtos;
X - interdição dos estabelecimentos.

Artigo 7.º - Esta lei entrará em vigor na data de

Parágrafo único - Em caso de reincidência, o

sua publicação, ficando revogado o artigo 14 da

valor da multa prevista nos incisos II a VII será

Lei nº 4.002, de 5 de janeiro de 1984.
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REPRESENTAÇÃO STF 1348-1

Representação

de

inconstitucionalidade:

Agrotóxicos e Biocidas

taquigráficas, à unanimidade de votos, em
julgar procedente a Representação e declarar a
inconstitucionalidade dos parágrafos 1º, 2º, 3º,

“Ementa:

Representação

inconstitucionalidade:

Agrotóxicos

de

alíneas a, c, d, e, do Artigo 1º, dos Artigos 3º, 5º

e

e seu parágrafo único e o Artigo 9º da Lei

Biocidas.

4.002, de 5 de janeiro de 1984, na redação que
lhes deu o Art. 2º, da lei 5.032, de 15 de abril

Contrariedade

à

Constituição

Federal

de

de 1986, do Estado de São Paulo; bem como

dispositivos da Lei nº 5.032, de 5 de abril de

declarara a inconstitucionalidade do Art. 3º e

1986, do Estado de São Paulo, que, a título de

seu parágrafo único, do Art. 5º e do Art. 7º (na

alterá-la, reintroduzem normas da Lei nº 4.002,

parte em que revoga o Artigo 14 da Lei 4.002,

de 05 de janeiro de 1984, do mesmo Estado já

de 5-1-84) da Lei nº 5.032 de 15-4-86, do

declaradas inconstitucionais pelo STF, na Rp.

Estado de São Paulo.

Nº 1.241-7-SP.
Brasília, 24 de março de 1988. Rafael Mayer –
Inconstitucionalidade, ainda, dos artigos que

Presidente, Célio Borja, Relator”.

dispõe sobre matérias reguladas por diplomas
federais e que se compreendem na competência

A referida Lei dispõe sobre a distribuição e

legislativa da União. Ofensa ao inciso XVII,

comercialização de produtos agrotóxicos e

alínea c, in fine e parágrafo único do Art. 8º, da

outros biocidas no território do Estado de São

Carta Política em vigor.

Paulo.

Representação julgada procedente.

Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes
autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na
conformidade da ata de julgamento e das notas
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LEI ESTADUAL Nº 6.171, DE 4 DE JULHO DE 1988
Dispõe

sobre

o

uso,

conservação

e

Parágrafo único — Fica o Estado de São Paulo,
representado por sua Secretaria da Agricultura,

preservação do solo agrícola

através de corpo técnico de cada unidade das
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO

Casas da Agricultura existentes em seus

PAULO:

diversos municípios, incumbido de determinar a

Faço saber que a Assembléia Legislativa

capacidade de uso das glebas de terras

decreta e eu promulgo a seguinte lei:

existentes na respectiva jurisdição municipal e
definir a tecnologia ajustada a controlar a

Artigo 1.º — O solo agrícola patrimônio da

erosão e outras formas de depauperamento do

humanidade, e por conseqüência, cabe aos

solo

responsáveis pelo seu uso a obrigatoriedade de

permanentemente produtivo.

agrícola,

de

modo

a

mantê-lo

conservá-lo.
§ 1.º — Considera-se solo agrícola para os

Artigo 3.º — O planejamento e execução do

efeitos desta lei a superfície de terra utilizada

uso adequado do solo agrícola será feito

para exploração agro-silvo-pastoril.

independentemente de divisas ou limites de

§ 2.º — Entende-se por conservação do solo a

propriedade,

manutenção e melhoramento de sua capacidade

interesse público.

produtiva.

§ 1º — Entende-se por uso adequado a adoção

§ 3.º — As omissões e ações contrárias às

de um conjunto de práticas e procedimentos

disposições desta lei, na utilização, exploração

que visem a conservação, melhoramento e

e manejo do solo agrícola são consideradas

recuperação do solo agrícola, atendendo a

danosas ao patrimônio do Estado de São Paulo.

função sócio-econômica da propriedade rural e

sobrelevando-se

sempre

o

da região.
Artigo 2.º — A utilização e manejo do solo

§ 2.º — O conjunto de práticas e procedimentos

agrícola

mediante

serão definidos nos níveis municipal e estadual

planejamento embasado na capacidade de uso

em consonância com a legislação federal,

das

permitindo-se a participação nos três níveis

terras

serão

de

agronômicas
correspondentes.

executados

acordo

com

as

técnicas

conservacionistas

geopolíticos,

em

função

da

grandeza,
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desenvolvimento e execução desses trabalhos

Parágrafo único — Nos loteamentos destinados

em áreas que se subordinam a esses poderes.

ao uso agro-silvo-pastoril em planos de
colonização, redivisão ou reforma agrária,

Artigo 4.º — Consideram-se de interesse

deverão ser obedecidos um planejamento de

público, para fins de exploração do solo

uso adequado do solo e a divisão em lotes, de

agrícola, todos os trabalhos, leis, normas e

forma a permitir o adequado manejo das águas

medidas exeqüíveis que proponham:

de escoamento que possibilitem a implantação

I — aproveitamento adequado e conservação

de plano integrado de conservação do solo a

das águas em todas as suas formas;

nível de bacias hidrográficas, quer sejam

II — o controle da erosão do solo em todas as

pequenas médias ou grandes.

suas formas;
III — evitar processos de desertificação;

Artigo 5.º — Ao poder público estadual

IV — evitar assoreamento de cursos de água e

compete:

bacias de acumulação;

I — ditar a política do uso racional do solo

V — fixar dunas, taludes e escarpas naturais ou

agrícola, instituído pelo Programa Estadual da

artificiais;

Conservação do Solo e Água da Secretaria da

VI — evitar a prática de queimadas, tolerando-

Agricultura;

as,

II — vetado;

somente,

quando

amparadas

por

lei

específica;

III — disciplinar a ocupação e uso do solo

VII — evitar o desmatamento das áreas

agrícola de acordo com a classificação de

impróprias para exploração agro-silvo-pastoril e

capacidade de uso das terras, respeitando a sua

promover a possível vegetação permanente

vocação para as espécies a serem produzidas;

nessas áreas, caso estejam desmatadas;

IV — adotar e difundir métodos tecnológicos

VIII — recuperar, manter e melhorar as

que visem o melhor aproveitamento do solo

características físicas, químicas e biológicas do

agrícola e o aumento da produtividade;

solo agrícola;

V — exigir planos mínimos e simples, técnicos

IX — adequar a locação, construção e

e exeqüíveis de conservação do solo e da água

manutenção de barragens, estradas, carreadores,

para todas as propriedades agrícolas do Estado

caminhos,

e da iniciativa privada em exploração no meio

canais

de

irrigação,

prados

escoadouros aos princípios conservacionistas.

rural;
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VI — avaliar a cada 5 (cinco) anos a eficiência
agronômica, recomendando as compensações

Artigo 6.º — Vetado.

necessárias para sua atualização tecnológica

Parágrafo único — Vetado.

bem como pesquisas e utilização de máquinas e
implementos adequados ao bom uso de manejo

Artigo 7.º — Todas as propriedades agrícolas,

do solo agrícola;

públicas ou privadas, ficam obrigadas a receber

VII — disciplinar a utilização de quaisquer

as águas de escoamento das estradas desde que

produtos químicos, físicos ou biológicos que

tecnicamente conduzidas, podendo essas águas

prejudiquem o equilíbrio ecológico do solo

atravessar

agrícola, ou interfiram na qualidade natural da

propriedades a jusante, at que essas águas sejam

água;

moderadamente absorvidas pelas terras ou seu

VIII — atuar em harmonia com os governos

excesso despejado em manancial receptor

federal e municipais nas ações pertinentes à

natural.

permanente conservação do solo e da água;

Parágrafo único — Não haverá em hipótese

IX — preconizar, em conjunto com os poderes

alguma indenização pela área ocupada pelos

públicos

canais de escoamento do prado escoadouro

municipais,

em

função

das

peculiaridades locais o emprego de normas
conservacionistas

especiais

que

tantas

quantas

forem

outras

revestido especialmente para esse fim.

atendam

condições excepcionais de manejo do solo

Artigo 8.º — As entidades públicas e privadas

agrícola e da água, incluindo-se neste caso os

que utilizam o solo ou sub-solo em áreas rurais,

problemas relacionados com a erosão em áreas

só poderão continuar sua exploração ou

urbanas e suburbanas;

funcionamento desde que se comprometam,

X — promover, em conjunto com os poderes

através de planos qüinqüenais, demonstrar sua

públicos

suas

capacidade de explorá-las convenientemente,

expensas, a recuperação de áreas que julgar

obrigando-se a recompor a área já explorada

conveniente, quer pertençam ao poder público

com

ou a particulares desde que comprovado o

vestimenta vegetal e práticas conservacionistas

indiscutível interesse social ou de segurança

que

pública;

assoreamento, contaminação, rejeitos, depósitos

XI — fiscalizar e fazer cumprir as disposições

e outros danos, sob pena de responsabilidade

da presente lei.

civil e penal pela inobservância destas normas.

municipais

e

federais,

as

sistematização,

evitem

viabilizando-se

desmoronamento,

a

erosão,
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Estado, podendo ainda, pleitear as seguintes
Artigo 9.º — Vetado.

vantagens:

Parágrafo — Vetado.

1 — prioridade para obtenção de financiamento
através de entidades financeiras do Estado

Artigo 10 — Na admissão de engenheiros

destinado

agrônomos, a Secretaria da Agricultura deverá

pastoris;

obrigatoriamente

2 — prioridade no atendimento por parte dos

incluir

testes

de

a

empreendimentos

de

pesquisa,

agro-silvo-

conhecimentos mínimos necessários para que

institutos

educação

e

os contratados tenham condições de orientar

experimentação dos serviços do Estado no que

todos os interessados no cumprimento desta lei.

concerne aos problemas agro-silvo-pastoris;
3 — prioridade para instalação em áreas de sua

Artigo 11 — Para os fins de aplicação desta lei

propriedade,

qualquer interessado em condições de colaborar

demonstração e produção de mudas, sementes e

gratuitamente ou por dever de ofício com os

produtos horti-fruti-granjeiros;

poderes públicos terá acesso preferencial aos

4 — prioridade para receber, gratuitamente, dos

órgãos

órgãos oficiais, projetos que se destinem a:

de

informações,

experimentação,

de

campos

oficiais

educação e pesquisa do Estado, relacionado

a) eletrificação rural;

com essa área de trabalho.

b) perfuração de poços profundos; e

de

c) orientação no controle de poluição rural.
Artigo 12 — Toda pessoa física ou jurídica

5 — aos arrendatários, a possibilidade de

que, de alguma forma, contribuir para o

adquirir, prioritariamente, com financiamentos

cumprimento

oficiais, as terras que estejam cultivando.

desta

lei

será

considerada

prestadora de relevantes serviços e, a critério
das Secretarias da Educação e Agricultura,

Artigo 13 — Os proprietários das 5 (cinco)

aqueles que especialmente se destacarem, farão

melhores propriedades de cada município,

jus a um certificado comprobatório de sua

considerados destaques no aprimoramento do

participação.

trabalho conservacionista, desenvolvido num

Parágrafo único — Os portadores do certificado

período mínimo de 5 (cinco) anos, em concurso

comprobatório a que se refere este artigo terão

promovido pela Secretaria da Agricultura,

seus nomes publicados no Diário Oficial do

receberão o troféu “Protetor do Solo”.
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Artigo 14 — As disposições constantes desta

administrativamente, civil e penalmente por sua

lei se tornarão de cumprimento obrigatório a

omissão, desídia ou favorecimento ilícito.

partir do 5.º (quinto) ano da data de sua
promulgação, sujeitando-se os infratores às

Artigo 15 — Fica o Governo do Estado, com

penalidades

orientação

a

seguir

enunciadas,

da

Secretaria

da

Agricultura,

independentemente daquelas já previstas em

autorizada a financiar todo e qualquer projeto

legislação específica:

agro-silvo-pastoril, elaborado por empresas

I — publicação no Diário Oficial do Estado dos

especializadas,

nomes dos proprietários e de suas respectivas

técnicos agrícolas, visando a prática do uso e

propriedades que desrespeitaram as presentes

conservação do solo agrícola no Estado de São

normas;

Paulo.

engenheiros

agrônomos

e

II — autorização para que o Estado realize os
serviços mínimos indispensáveis à conservação

Artigo 16 — A observância das normas desta

do solo, debitando-se do proprietário os custos

lei se fará sem prejuízo da observância de

dos serviços executados;

outras, mais restritivas, previstas na legislação

III — expropriação pelo Estado de parte ou de

federal, estadual e municipal.

toda a propriedade para fins de benefício
público.

Artigo 17 — Esta lei entrará em vigor na data

§ 1.º — As penalidades acima referidas

de sua publicação.

incidirão

sobre

os

autores

sejam

eles,

arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes,
técnicos

responsável,

diretores,

promitentes

administradores,
compradores

ou

proprietários de área agro-silvo-pastoril, ainda
que praticadas por prepostos ou subordinados e
no interesse dos proponentes ou superiores
hierárquicos.
§ 2.º — O servidor ou funcionário da
administração direta ou indireta do Estado
incumbido

da

fiscalização,

orientação

e

cumprimento desta lei será responsabilizado
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LEI FEDERAL Nº 7.802, DE 11 DE JULHO DE 1989
Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a

a) os produtos e os agentes de processos físicos,

produção, a embalagem e rotulagem, o

químicos ou biológicos, destinados ao uso nos

transporte,

a

setores de produção, no armazenamento e

comercialização, a propaganda comercial, a

beneficiamento de produtos agrícolas, nas

utilização, a importação, a exportação, o

pastagens, na proteção de florestas, nativas ou

destino final dos resíduos e embalagens, o

implantadas, e de outros ecossistemas e

registro, a classificação, o controle, a

também de ambientes urbanos, hídricos e

inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus

industriais, cuja finalidade seja alterar a

componentes e afins, e dá outras providências.

composição da flora ou da fauna, a fim de

o

armazenamento,

preservá-las da ação danosa de seres vivos
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber

considerados nocivos;

que o Congresso Nacional decreta e eu

b) substâncias e produtos, empregados como

sanciono a seguinte Lei:

desfolhantes,

dessecantes,

estimuladores

e

inibidores de crescimento;
Art. 1º A pesquisa, a experimentação, a

II -componentes: os princípios ativos, os

produção,

o

produtos técnicos, suas matérias-primas, os

a

ingredientes inertes e aditivos usados na

transporte,

a

embalagem
o

e

rotulagem,

armazenamento,

comercialização, a propaganda comercial, a

fabricação de agrotóxicos e afins.

utilização, a importação, a exportação, o
destino final dos resíduos e embalagens, o

Art. 3º Os agrotóxicos, seus componentes e

registro, a classificação, o controle, a inspeção e

afins, de acordo com definição do art. 2º desta

a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes

Lei, só poderão ser produzidos, exportados,

e afins, serão regidos por esta Lei.

importados, comercializados e utilizados, se
previamente registrados em órgão federal, de

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-

acordo com as diretrizes e exigências dos

se:

órgãos federais responsáveis pelos setores da
saúde, do meio ambiente e da agricultura.

I - agrotóxicos e afins:

§ 1º Fica criado o registro especial temporário
para agrotóxicos, seus componentes e afins,
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quando

se

destinarem

à

pesquisa

e

à

de modo a impedir que os seus resíduos

experimentação.

remanescentes provoquem riscos ao meio

§ 2º Os registrantes e titulares de registro

ambiente e à saúde pública;

fornecerão, obrigatoriamente, à União, as

b) para os quais não haja antídoto ou tratamento

inovações concernentes aos dados fornecidos

eficaz no Brasil;

para o registro de seus produtos.

c) que revelem características teratogênicas,

§ 3º Entidades públicas e privadas de ensino,

carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com

assistência técnica e pesquisa poderão realizar

os resultados atualizados de experiências da

experimentação e pesquisas, e poderão fornecer

comunidade científica;

laudos no campo da agronomia, toxicologia,

d) que provoquem distúrbios hormonais, danos

resíduos, química e meio ambiente.

ao

§ 4º Quando organizações

procedimentos e experiências atualizadas na

internacionais

aparelho

reprodutor,

de

acordo

com

responsáveis pela saúde, alimentação ou meio

comunidade científica;

ambiente, das quais o Brasil seja membro

e) que se revelem mais perigosos para o homem

integrante ou signatário de acordos e convênios,

do que os testes de laboratório, com animais,

alertarem para riscos ou desaconselharem o uso

tenham podido demonstrar, segundo critérios

de agrotóxicos, seus componentes e afins,

técnicos e científicos atualizados;

caberá

f) cujas características causem danos ao meio

à

imediatas

autoridade
providências,

competente
sob

tomar

pena

de

ambiente.

responsabilidade.
§ 5º O registro para novo produto agrotóxico,

Art. 4º As pessoas físicas e jurídicas que sejam

seus componentes e afins, será concedido se a

prestadoras de serviços na aplicação de

sua ação tóxica sobre o ser humano e o meio

agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que

ambiente for comprovadamente igual ou menor

os

do que a daqueles já registrados, para o mesmo

comercializem, ficam obrigadas a promover os

fim,

seus registros nos órgãos competentes, do

segundo

os

parâmetros

fixados

na

produzam,

importem,

exportem

ou

regulamentação desta Lei.

Estado ou do Município, atendidas as diretrizes

§ 6º Fica proibido o registro de agrotóxicos,

e exigências dos órgãos federais responsáveis

seus componentes e afins:

que atuam nas áreas da saúde, do meio

a) para os quais o Brasil não disponha de

ambiente e da agricultura.

métodos para desativação de seus componentes,
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Parágrafo único. São prestadoras de serviços as

prazo de tramitação não exceda 90 (noventa)

pessoas físicas e jurídicas que executam

dias e que os resultados apurados sejam

trabalho de prevenção, destruição e controle de

publicados.

seres vivos, considerados nocivos, aplicando

§ 3º Protocolado o pedido de registro, será

agrotóxicos, seus componentes e afins.

publicado no Diário Oficial da União um
resumo do mesmo.

Art. 5º Possuem legitimidade para requerer o
cancelamento ou a impugnação, em nome

Art. 6º As embalagens dos agrotóxicos e afins

próprio, do registro de agrotóxicos e afins,

deverão atender, entre outros, aos seguintes

argüindo prejuízos ao meio ambiente, à saúde

requisitos:

humana e dos animais:

I -devem ser projetadas e fabricadas de forma a

I - entidades de classe, representativas de

impedir qualquer vazamento, evaporação, perda

profissões ligadas ao setor;

ou alteração de seu conteúdo e de modo a

II - partidos políticos, com representação no

facilitar as operações de lavagem, classificação,

Congresso Nacional;

reutilização e reciclagem; (Redação dada pela

III -entidades legalmente constituídas para

Lei nº 9.974, de 2000)

defesa dos interesses difusos relacionados à

II -os materiais de que forem feitas devem ser

proteção do consumidor, do meio ambiente e

insuscetíveis de ser atacados pelo conteúdo ou

dos recursos naturais.

de formar com ele combinações nocivas ou

§ 1º Para efeito de registro e pedido de

perigosas;

cancelamento ou impugnação de agrotóxicos e

III -devem ser suficientemente resistentes em

afins, todas as informações toxicológicas de

todas as suas partes, de forma a não sofrer

contaminação

enfraquecimento e a responder adequadamente

ambiental

e

comportamento

genético, bem como os efeitos no mecanismo

às exigências de sua normal conservação;

hormonal,

do

IV -devem ser providas de um lacre que seja

estabelecimento registrante ou da entidade

irremediavelmente destruído ao ser aberto pela

impugnante e devem proceder de laboratórios

primeira vez.

nacionais ou internacionais.

§ 1o O fracionamento e a reembalagem de

§ 2º A regulamentação desta Lei estabelecerá

agrotóxicos e afins com o objetivo de

condições para o processo de impugnação ou

comercialização somente poderão ser realizados

cancelamento do registro, determinando que o

pela empresa produtora, ou por estabelecimento

são

de

responsabilidade
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devidamente credenciado, sob responsabilidade

rótulos e bulas. (Incluído pela Lei nº 9.974, de

daquela, em locais e condições previamente

2000)

autorizados

§

pelos

órgãos

competentes.

5o

As

empresas

comercializadoras

§ 2o Os usuários de agrotóxicos, seus

componentes e afins, são responsáveis pela

componentes

a

destinação das embalagens vazias dos produtos

devolução das embalagens vazias dos produtos

por elas fabricados e comercializados, após a

aos estabelecimentos comerciais em que foram

devolução pelos usuários, e pela dos produtos

adquiridos, de acordo com as instruções

apreendidos pela ação fiscalizatória e dos

previstas nas respectivas bulas, no prazo de até

impróprios para utilização ou em desuso, com

um ano, contado da data de compra, ou prazo

vistas à sua reutilização, reciclagem ou

superior, se autorizado pelo órgão registrante,

inutilização, obedecidas as normas e instruções

podendo a devolução ser intermediada por

dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais

postos ou centros de recolhimento, desde que

competentes. (Incluído pela Lei nº 9.974, de

autorizados

2000)

e

afins

deverão

fiscalizados

efetuar

pelo

órgão

agrotóxicos,

e

(Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000)

e

de

produtoras

seus

competente. (Incluído pela Lei nº 9.974, de

§ 6o As empresas produtoras de equipamentos

2000)

para pulverização deverão, no prazo de cento e

§ 3o Quando o produto não for fabricado no

oitenta dias da publicação desta Lei, inserir nos

País, assumirá a responsabilidade de que trata o

novos equipamentos adaptações destinadas a

§ 2o a pessoa física ou jurídica responsável pela

facilitar as operações de tríplice lavagem ou

importação e, tratando-se de produto importado

tecnologia equivalente. (Incluído pela Lei nº

submetido a processamento industrial ou a novo

9.974, de 2000)

acondicionamento, caberá ao órgão registrante
defini-la. (Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000)

Art. 7º Para serem vendidos ou expostos à

§ 4o As embalagens rígidas que contiverem

venda em todo o território nacional, os

formulações miscíveis ou dispersíveis em água

agrotóxicos e afins são obrigados a exibir

deverão ser submetidas pelo usuário à operação

rótulos

de tríplice lavagem, ou tecnologia equivalente,

português, que contenham, entre outros, os

conforme normas técnicas oriundas dos órgãos

seguintes dados: (Redação dada pela Lei nº

competentes e orientação constante de seus

9.974, de 2000)

próprios

e

bulas,

redigidos

em
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I - indicações para a identificação do produto,

elas, se for o caso; as doses e os limites de sua

compreendendo:

utilização;

a) o nome do produto;

d) informações sobre os equipamentos a serem

b) o nome e a percentagem de cada princípio

usados e a descrição dos processos de tríplice

ativo e a percentagem total dos ingredientes

lavagem

inertes que contém;

procedimentos para a devolução, destinação,

c) a quantidade de agrotóxicos, componentes ou

transporte,

afins, que a embalagem contém, expressa em

inutilização das embalagens vazias e efeitos

unidades de peso ou volume, conforme o caso;

sobre

d) o nome e o endereço do fabricante e do

destinação

importador;

(Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000)

e) os números de registro do produto e do

III

estabelecimento fabricante ou importador;

potenciais, compreendidos:

f) o número do lote ou da partida;

a) os possíveis efeitos prejudiciais sobre a

g) um resumo dos principais usos do produto;

saúde do homem, dos animais e sobre o meio

h) a classificação toxicológica do produto;

ambiente;

II

-

instruções

para

utilização,

que

-

ou

o

tecnologia

reciclagem,

meio

reutilização

ambiente

inadequada

informações

equivalente,

decorrentes
dos

relativas

e

da

recipientes;

aos

perigos

b) precauções para evitar danos a pessoas que

compreendam:

os aplicam ou manipulam e a terceiros, aos

a) a data de fabricação e de vencimento;

animais domésticos, fauna, flora e meio

b) o intervalo de segurança, assim entendido o

ambiente;

tempo que deverá transcorrer entre a aplicação

c) símbolos de perigo e frases de advertência

e a colheita, uso ou consumo, a semeadura ou

padronizados, de acordo com a classificação

plantação, e a semeadura ou plantação do

toxicológica do produto;

cultivo seguinte, conforme o caso;

d) instruções para o caso de acidente, incluindo

c) informações sobre o modo de utilização,

sintomas

incluídas, entre outras: a indicação de onde ou

antídotos e recomendações para os médicos;

sobre o que deve ser aplicado; o nome comum

IV - recomendação para que o usuário leia o

da praga ou enfermidade que se pode com ele

rótulo antes de utilizar o produto.

combater ou os efeitos que se pode obter; a

§ 1º Os textos e símbolos impressos nos rótulos

época em que a aplicação deve ser feita; o

serão claramente visíveis e facilmente legíveis

número de aplicações e o espaçamento entre

em condições normais e por pessoas comuns.

de

alarme,

primeiros

socorros,

87

§ 2º Fica facultada a inscrição, nos rótulos, de

II -em qualquer hipótese, os símbolos de

dados não estabelecidos como obrigatórios,

perigo, o nome do produto, as precauções e

desde que:

instruções de primeiros socorros, bem como o

I

-

não

dificultem

a

visibilidade

e

a

compreensão dos dados obrigatórios;

nome e o endereço do fabricante ou importador
devem constar tanto do rótulo como do folheto.

II - não contenham:
a) afirmações ou imagens que possam induzir o

Art. 8º A propaganda comercial de agrotóxicos,

usuário a erro quanto à natureza, composição,

componentes e afins, em qualquer meio de

segurança e eficácia do produto, e sua

comunicação, conterá, obrigatoriamente, clara

adequação ao uso;

advertência sobre os riscos do produto à saúde

b) comparações falsas ou equívocas com outros

dos homens, animais e ao meio ambiente, e

produtos;

observará o seguinte:

c) indicações que contradigam as informações

I -estimulará os compradores e usuários a ler

obrigatórias;

atentamente o rótulo e, se for o caso, o folheto,

d) declarações de propriedade relativas à

ou a pedir que alguém os leia para eles, se não

inocuidade,

souberem ler;

tais

como

"seguro",

"não

venenoso", "não tóxico"; com ou sem uma frase

II -não conterá nenhuma representação visual

complementar,

de práticas potencialmente perigosas, tais como

como:

"quando

utilizado

segundo as instruções";

a manipulação ou aplicação sem equipamento

e) afirmações de que o produto é recomendado

protetor, o uso em proximidade de alimentos ou

por qualquer órgão do Governo.

em presença de crianças;

§ 3º Quando, mediante aprovação do órgão

III - obedecerá ao disposto no inciso II do § 2º

competente, for juntado folheto complementar

do art. 7º desta Lei.

que amplie os dados do rótulo, ou que contenha
dados que obrigatoriamente deste devessem

Art. 9º No exercício de sua competência, a

constar, mas que nele não couberam, pelas

União adotará as seguintes providências:

dimensões reduzidas da embalagem, observar-

I - legislar sobre a produção, registro, comércio

se-á o seguinte:

interestadual,

I -deve-se incluir no rótulo frase que recomende

transporte, classificação e controle tecnológico

a leitura do folheto anexo, antes da utilização

e toxicológico;

do produto;

exportação,

importação,
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II - controlar e fiscalizar os estabelecimentos de

componentes e afins, de produtos apreendidos

produção, importação e exportação;

pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios

III -analisar os produtos agrotóxicos, seus

para utilização ou em desuso; (Incluído pela Lei

componentes e afins, nacionais e importados;

nº 9.974, de 2000)

IV - controlar e fiscalizar a produção, a

II – do armazenamento, transporte, reciclagem,

exportação e a importação.

reutilização e inutilização de embalagens vazias
e produtos referidos no inciso I. (Incluído pela

Art. 10. Compete aos Estados e ao Distrito

Lei nº 9.974, de 2000)

Federal, nos termos dos arts. 23 e 24 da
Constituição Federal, legislar sobre o uso, a

Art. 13. A venda de agrotóxicos e afins aos

produção, o consumo, o comércio e o

usuários será feita através de receituário

armazenamento

seus

próprio, prescrito por profissionais legalmente

componentes e afins, bem como fiscalizar o

habilitados, salvo casos excepcionais que forem

uso, o consumo, o comércio, o armazenamento

previstos na regulamentação desta Lei.

dos

agrotóxicos,

e o transporte interno.
Art. 14. As responsabilidades administrativa,
Art.

11.

Cabe

ao

Município

legislar

civil e penal pelos danos causados à saúde das

supletivamente sobre o uso e o armazenamento

pessoas e ao meio ambiente, quando a

dos agrotóxicos, seus componentes e afins.

produção,

comercialização,

utilização,

transporte e destinação de embalagens vazias de
Art. 12.

A União,

órgãos

agrotóxicos, seus componentes e afins, não

competentes, prestará o apoio necessário às

cumprirem o disposto na legislação pertinente,

ações de controle e fiscalização, à Unidade da

cabem: (Redação dada pela Lei nº 9.974, de

Federação

2000)

que

não

através

dispuser

dos

dos

meios

necessários.

a) ao profissional, quando comprovada receita
errada, displicente ou indevida;

Art. 12A. Compete ao Poder Público a

b) ao usuário ou ao prestador de serviços,

fiscalização: (Incluído pela Lei nº 9.974, de

quando

2000)

receituário ou as recomendações do fabricante e

I – da devolução e destinação adequada de

órgãos

embalagens

(Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000)

vazias

de

agrotóxicos,

seus

proceder

registrantes

em

e

desacordo

com

o

sanitário-ambientais;
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c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o

Art.

16.

O

empregador,

profissional

respectivo receituário ou em desacordo com a

responsável ou o prestador de serviço, que

receita ou recomendações do fabricante e

deixar de promover as medidas necessárias de

órgãos registrantes e sanitário ambientais;

proteção à saúde e ao meio ambiente, estará

(Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000)

sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) a 4

d) ao registrante que, por dolo ou por culpa,

(quatro) anos, além de multa de 100 (cem) a

omitir informações ou fornecer informações

1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, será

incorretas;

punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3

e) ao produtor, quando produzir mercadorias

(três) anos, além de multa de 50 (cinqüenta) a

em desacordo com as especificações constantes

500 (quinhentos) MVR.

do registro do produto, do rótulo, da bula, do
folheto e da propaganda, ou não der destinação

Art. 17. Sem prejuízo das responsabilidades

às embalagens vazias em conformidade com a

civil e penal cabíveis, a infração de disposições

legislação pertinente; (Redação dada pela Lei nº

desta

9.974, de 2000)

cumulativamente, nos termos previstos em

f) ao empregador, quando não fornecer e não

regulamento,

fizer manutenção dos equipamentos adequados

cautelares de estabelecimento e apreensão do

à proteção da saúde dos trabalhadores ou dos

produto ou alimentos contaminados, a aplicação

equipamentos na produção, distribuição e

das seguintes sanções:

aplicação dos produtos.

I - advertência;

Lei

acarretará,

independente

isolada

das

ou

medidas

II - multa de até 1000 (mil) vezes o Maior
Art. 15. Aquele que produzir, comercializar,

Valor de Referência - MVR, aplicável em

transportar,

dobro em caso de reincidência;

aplicar,

prestar

serviço,

der

destinação a resíduos e embalagens vazias de

III - condenação de produto;

agrotóxicos, seus componentes e afins, em

IV - inutilização de produto;

descumprimento às exigências estabelecidas na

V - suspensão de autorização, registro ou

legislação pertinente estará sujeito à pena de

licença;

reclusão, de dois a quatro anos, além de multa.

VI - cancelamento de autorização, registro ou

(Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000)

licença;
VII - interdição temporária ou definitiva de
estabelecimento;
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VIII - destruição de vegetais, partes de vegetais

colaboração com o Poder Público, programas

e alimentos, com resíduos acima do permitido;

educativos e mecanismos de controle e estímulo

IX - destruição de vegetais, partes de vegetais e

à devolução das embalagens vazias por parte

alimentos, nos quais tenha havido aplicação de

dos usuários, no prazo de cento e oitenta dias

agrotóxicos de uso não autorizado, a critério do

contado da publicação desta Lei. (Incluído pela

órgão competente.

Lei nº 9.974, de 2000)

Parágrafo único. A autoridade fiscalizadora
fará a divulgação das sanções impostas aos

Art. 20. As empresas e os prestadores de

infratores desta Lei.

serviços que já exercem atividades no ramo de
agrotóxicos, seus componentes e afins, têm o

Art. 18. Após a conclusão do processo

prazo de até 6 (seis) meses, a partir da

administrativo,

regulamentação desta Lei, para se adaptarem às

apreendidos

os

agrotóxicos

e

afins,

resultado

da

ação

como

suas exigências.

fiscalizadora serão inutilizados ou poderão ter

Parágrafo único. Aos titulares do registro de

outro

produtos

destino,

a

critério

da

autoridade

agrotóxicos

que

têm

como

competente.

componentes os organoclorados será exigida

Parágrafo único. Os custos referentes a

imediata reavaliação de seu registro, nos termos

quaisquer dos procedimentos mencionados

desta Lei.

neste artigo correrão por conta do infrator.
Art. 21. O Poder Executivo regulamentará esta
Art. 19. O Poder Executivo desenvolverá ações

Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contado da

de instrução, divulgação e esclarecimento, que

data de sua publicação.

estimulem

o

uso

seguro

e

eficaz

dos

agrotóxicos, seus componentes e afins, com o

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua

objetivo de reduzir os efeitos prejudiciais para

publicação.

os seres humanos e o meio ambiente e de
prevenir acidentes decorrentes de sua utilização

Art. 23. Revogam-se as disposições em

imprópria.

contrário.

Parágrafo único. As empresas produtoras e
comercializadoras

de

agrotóxicos,

seus

componentes e afins, implementarão, em
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LEI FEDERAL N° 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991

gerenciados, subordinando-se às normas e

Dispõe sobre a política agrícola

princípios de interesse público, de forma que
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber

seja cumprida a função social e econômica da

que o Congresso Nacional decreta e eu

propriedade;

sanciono a seguinte Lei:

II - o setor agrícola é constituído por segmentos
como:

CAPÍTULO I

produção,

insumos

agroindústria,

comércio, abastecimento e afins, os quais

Dos Princípios Fundamentais

respondem

diferenciadamente

às

políticas

públicas e às forças de mercado;
Art. 1º - Esta Lei fixa os fundamentos, define

III - como atividade econômica, a agricultura

os objetivos e as competências institucionais,

deve proporcionar, aos que a ela se dediquem,

prevê os recursos e estabelece as ações e

rentabilidade compatível com a de outros

instrumentos da política agrícola, relativamente

setores da economia;

às atividades agropecuárias, agroindustriais e de

IV - o adequado abastecimento alimentar é

planejamento

condição básica para garantir a tranqüilidade

das

atividades

pesqueira

e

florestal.

social, a ordem pública e o processo de

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei,

desenvolvimento econômico-social;

entende-se por atividade agrícola a produção, o

V

processamento

dos

estabelecimentos rurais heterogêneos quanto à

produtos, subprodutos e derivados, serviços e

estrutura fundiária, condições edafoclimáticas,

insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e

disponibilidade de infra-estrutura, capacidade

florestais.

empresarial, níveis tecnológicos e condições

e

a

comercialização

-

a

produção

agrícola

ocorre

em

sociais, econômicas e culturais;
Art. 2º - A política agrícola fundamenta-se nos

VI - o processo de desenvolvimento agrícola

seguintes pressupostos:

deve proporcionar ao homem do campo o

I - a atividade agrícola compreende processos

acesso aos serviços essenciais: saúde, educação,

físicos, químicos e biológicos, onde os recursos

segurança pública, transporte, eletrificação,

naturais envolvidos devem ser utilizados e
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comunicação, habitação, saneamento, lazer e

Municípios, cabendo a estes assumir suas

outros benefícios sociais.

responsabilidades na execução da política
agrícola, adequando os diversos instrumentos às

Art. 3º - São objetivos da política agrícola:

suas necessidades e realidades;

I - na forma como dispõe o art. 174 da

VII - compatibilizar as ações da política

Constituição, o Estado exercerá função de

agrícola

planejamento, que será determinante para o

assegurando aos beneficiários o apoio à sua

setor público e indicativo para o setor privado,

integração ao sistema produtivo;

destinado a promover, regular, fiscalizar,

VIII - promover e estimular o desenvolvimento

controlar,

suprir

da ciência e da tecnologia agrícola pública e

necessidades, visando assegurar o incremento

privada, em especial aquelas voltadas para a

da produção e da produtividade agrícolas, a

utilização dos fatores de produção internos;

regularidade

interno,

IX - possibilitar a participação efetiva de todos

especialmente alimentar, e a redução das

os segmentos atuantes no setor rural, na

disparidades regionais;

definição dos rumos da agricultura brasileira;

II - sistematizar a atuação do Estado para que

X - prestar apoio institucional ao produtor rural,

os

com prioridade de atendimento ao pequeno

avaliar

diversos

do

atividade

abastecimento

segmentos

e

intervenientes

da

com

as

de

reforma

agrária,

agricultura possam planejar suas ações e

produtor e sua família;

investimentos numa perspectiva de médio e

XI

longo prazos, reduzindo as incertezas do setor;

agroindustrialização junto às respectivas áreas

III - eliminar as distorções que afetam o

de produção;

desempenho das funções econômica e social da

XII - (vetado).

agricultura;

XIII - promover a saúde animal e a sanidade

IV - proteger o meio ambiente, garantir o seu

vegetal;

uso racional e estimular a recuperação dos

10.298/2001)

recursos naturais;

XIV - promover a idoneidade dos insumos e

V - (vetado);

serviços

VI - promover a descentralização da execução

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 10.298/2001)

dos serviços públicos de apoio ao setor rural,

XV - assegurar a qualidade dos produtos de

visando a complementariedade de ações com

origem agropecuária, seus derivados e resíduos

Estados,

Distrito

Federal,

Territórios

e

-

estimular

o

processo

(Acrescentado(a)

empregados

pelo(a)

na

de

Lei

agricultura;
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de valor econômico; (Acrescentado(a) pelo(a)

XVII - eletrificação rural;

Lei 10.298/2001)

XVIII - mecanização agrícola;

XVI - promover a concorrência leal entre os

XIX - crédito fundiário.

agentes que atuam nos setores e a proteção

Parágrafo único. Os instrumentos de política

destes em relação a práticas desleais e a riscos

agrícola deverão orientar-se pelos planos

de doenças e pragas exóticas no País;

plurianuais.

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 10.298/2001)

10.246/2001)

(Acrescentado(a)

pelo(a)

Lei

XVII - melhorar a renda e a qualidade de vida
no meio rural. (Acrescentado(a) pelo(a) Lei
10.298/2001)

Art. 4º - As ações e instrumentos de política
agrícola referem-se a:
I - planejamento agrícola;
II - pesquisa agrícola tecnológica;
III - assistência técnica e extensão rural;
IV - proteção do meio ambiente, conservação e
recuperação dos recursos naturais;
V - defesa da agropecuária;
VI - informação agrícola;
VII - produção, comercialização, abastecimento
e armazenagem;
VIII - associativismo e cooperativismo;
IX - formação profissional e educação rural;
X - investimentos públicos e privados;
XI - crédito rural;
XII - garantia da atividade agropecuária;
XIII - seguro agrícola;
XIV - tributação e incentivos fiscais;
XV - irrigação e drenagem;
XVI - habitação rural;

CAPÍTULO II
Da Organização Institucional

______________________________________
____________________
Art. 5º - É instituído o Conselho Nacional de
Política Agrícola - CNPA, vinculado ao
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária MARA, com as seguintes atribuições:
I - (vetado);
II - (vetado);
III - orientar a elaboração do Plano de Safra;
IV - propor ajustamentos ou alterações na
política agrícola;
V - (vetado);
VI - manter sistema de análise e informação
sobre a conjuntura econômica e social da
atividade agrícola.
§ 1º - O Conselho Nacional de Política Agrícola
- CNPA será constituído pelos seguintes
membros:
I - um do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento;
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II - um do Banco do Brasil S/A;

Reforma Agrária, devendo o Regimento Interno

III - dois da Confederação Nacional da

do Conselho Nacional de Política Agrícola -

Agricultura;

CNPA fixar o número de seus membros e

IV - dois representantes da Confederação

respectivas atribuições.

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura -

§ 5º - O Regimento Interno do Conselho

CONTAG;

Nacional de Política Agrícola - CNPA será

V - dois da Organização das Cooperativas

elaborado pelo Ministro da Agricultura e

Brasileiras, ligados ao setor agropecuário;

Reforma Agrária e submetido a aprovação do

VI - um do Departamento Nacional da Defesa

seu plenário.

do Consumidor;

§ 6º - O Conselho Nacional de Política Agrícola

VII - um da Secretaria do Meio Ambiente;

-

VIII - um da Secretaria do Desenvolvimento

Conselhos Estaduais e Municipais de Política

Regional;

Agrícola, com as mesmas finalidades, no

IX - três do Ministério da Agricultura e

âmbito de suas competências.

Reforma Agrária - MARA;

§ 7º - (Vetado).

X - um do Ministério da Infra-Estrutura;

§ 8º - (Vetado).

CNPA

coordenará

a

organização

de

XI - dois representante de Setores Econômicos
Privados abrangidos pela Lei Agrícola, de livre

Art. 6º - A ação governamental para o setor

nomeação do Ministério da Agricultura e

agrícola é organizada pela União, Estados,

Reforma Agrária - MARA;

Distrito Federal, Territórios e Municípios,

XII - (vetado).

cabendo:

§ 2º - (Vetado).

I - (vetado);

§ 3º - O Conselho Nacional de Política Agrícola

II - ao Governo Federal a orientação normativa,

- CNPA contará com uma Secretaria Executiva

as diretrizes nacionais e a execução das

e sua estrutura funcional será integrada por

atividades

Câmaras Setoriais, especializadas em produtos,

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 10.327/2001)

insumos,

III - às entidades de administração direta e

transporte,

comercialização,
crédito,

armazenamento,

seguro

e

demais

estabelecidas

em

lei.

indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos

componentes da atividade rural.

Territórios o planejamento, a execução, o

§ 4º - As Câmaras Setoriais serão instaladas por

acompanhamento, o controle e a avaliação de

ato e a critério do Ministro da Agricultura e
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atividades específicas. (Renumerado(a) pelo(a)

com a vocação agrícola e as necessidades

Lei 10.327/2001)

diferenciadas de abastecimento, formação de
estoque e exportação. (Redação dada pelo(a)

Art. 7º - A ação governamental para o setor

Lei 10.246/2001)

agrícola

______________________________________

Estados,

desenvolvida
Distrito

Municípios,

é

União,

Federal,

respeitada

constitucional,
evitando-se

pela

Territórios
a

exercida

superposições

pelos

_________ Redação(ões) Anterior(es)

autonomia

§ 4º - Os planos deverão prever a integração das

sintonia,

atividades de produção e de transformação do

paralelismos,

setor agrícola, e deste com os demais setores da

em
e

e

conforme dispuser lei complementar prevista

economia.

no parágrafo único do art. 23 da Constituição.
Art. 9º - O Ministério da Agricultura e
CAPÍTULO III

Reforma Agrária - MARA coordenará, a nível

Do Planejamento Agrícola

nacional,

as

atividades

de

planejamento

agrícola, em articulação com os Estados, o
Art. 8º - O Planejamento agrícola será feito em

Distrito Federal, os Territórios e os Municípios.

consonância com o que dispõe o art. 174 da
Constituição,

de

forma

democrática

e

Art. 10 - O Poder Público deverá:

participativa, através de planos nacionais de

I - proporcionar a integração dos instrumentos

desenvolvimento agrícola plurianuais, planos

de planejamento agrícola com os demais setores

de safras e planos operativos anuais, observadas

da economia;

as definições constantes desta Lei.

II - desenvolver e manter atualizada uma base

§ 1º - (Vetado).

de indicadores sobre o desempenho do setor

§ 2º - (Vetado).

agrícola, a eficácia da ação governamental e os

§ 3º Os planos de safra e os planos plurianuais,

efeitos e impactos dos programas dos planos

elaborados de acordo com os instrumentos

plurianuais.

gerais de planejamento, considerarão o tipo de
produto, fatores e ecossistemas homogêneos, o

CAPÍTULO IV

planejamento das ações dos órgãos e entidades

Da Pesquisa Agrícola

da administração federal direta e indireta, as
especificidades regionais e estaduais, de acordo

Art. 11 - (Vetado).
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Parágrafo único. É o Ministério da Agricultura

IV - observar as características regionais e gerar

e Reforma Agrária - MARA autorizado a

tecnologias voltadas para a sanidade animal e

instituir o Sistema Nacional de Pesquisa

vegetal, respeitando a preservação da saúde e

Agropecuária - SNPA, sob a coordenação da

do meio ambiente.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA e em convênio com os Estados, o

Art. 13 - É autorizada a importação de material

Distrito Federal, os Territórios, os Municípios,

genético para a agricultura desde que não haja

entidades públicas e privadas, universidades,

proibição legal.

cooperativas,

sindicatos,

fundações

e

associações.

Art. 14 - Os programas de desenvolvimento
científico e tecnológico, tendo em vista a

Art. 12 - A pesquisa agrícola deverá:

geração de tecnologia de ponta, merecerão nível

I - estar integrada à assistência técnica e

de prioridade que garanta a independência e os

extensão rural, aos produtores, comunidades e

parâmetros de competitividade internacional à

agroindústrias, devendo ser gerada ou adaptada

agricultura brasileira.

a

partir

do

conhecimento

integração

dos

observando

as

diversos
condições

biológico

da

ecossistemas,
econômicas

e

CAPÍTULO V
Da Assistência Técnica e Extensão Rural

culturais dos segmentos sociais de setor
produtivo;

Art. 15 - (Vetado).

II - dar prioridade ao melhoramento dos
materiais genéticos produzidos pelo ambiente

Art. 16 - A assistência técnica e extensão rural

natural

buscarão viabilizar, com o produtor rural,

dos

ecossistemas,

objetivando

o

aumento de sua produtividade, preservando ao

proprietário

máximo a heterogeneidade genética;

organizações,

soluções

III - dar prioridade à geração e à adaptação de

problemas

de

tecnologias

beneficiamento,

agrícolas

destinadas

ao

ou

não,

suas

famílias

adequadas

produção,

a

e
seus

gerência,

armazenamento,

desenvolvimento dos pequenos agricultores,

comercialização, industrialização, eletrificação,

enfatizando os alimentos básicos, equipamentos

consumo, bem- estar e preservação do meio

e implementos agrícolas voltados para esse

ambiente.

público;
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Art. 17 - O Poder Público manterá serviço

Art. 19 - O Poder Público deverá:

oficial de assistência técnica e extensão rural,

I - integrar, a nível de Governo Federal, os

sem paralelismo na área governamental ou

Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os

privada, de caráter educativo, garantindo

Municípios e as comunidades na preservação

atendimento gratuito aos pequenos produtores e

do meio ambiente e conservação dos recursos

suas formas associativas, visando:

naturais;

I

-

difundir

tecnologias

aprimoramento

da

necessárias

economia

agrícola,

ao
à

II - disciplinar e fiscalizar o uso racional do
solo, da água, da fauna e da flora;

conservação dos recursos naturais e à melhoria

III - realizar zoneamentos agroecológicos que

das condições de vida do meio rural;

permitam

II - estimular e apoiar a participação e a

disciplinamento e o ordenamento da ocupação

organização da população rural, respeitando a

espacial pelas diversas atividades produtivas,

organização da unidade familiar, bem como as

bem como para a instalação de novas

entidades de representação dos produtores

hidrelétricas;

rurais;

IV - promover e/ou estimular a recuperação das

III

-

identificar

tecnologias

alternativas

estabelecer

critérios

para

o

áreas em processo de desertificação;

juntamente com instituições de pesquisa e

V - desenvolver programas de educação

produtores rurais;

ambiental, a nível formal e informal, dirigidos à

IV - disseminar informações conjunturais nas

população;

áreas de produção agrícola, comercialização,

VI - fomentar a produção de sementes e mudas

abastecimento e agroindústria.

de essências nativas;
VII - coordenar programas de estímulo e

Art. 18 - A ação de assistência técnica e

incentivo à preservação das nascentes dos

extensão rural deverá estar integrada à pesquisa

cursos d'água e do meio ambiente, bem como o

agrícola, aos produtores rurais e suas entidades

aproveitamento

representativas e às comunidades rurais.

conversão em fertilizantes.

de

dejetos

animais

para

Parágrafo único. A fiscalização e o uso racional
CAPÍTULO VI

dos recursos naturais do meio ambiente é

Da Proteção ao Meio Ambiente e da

também de responsabilidade dos proprietários

Conservação dos Recursos Naturais

de direito, dos beneficiários da reforma agrária
e dos ocupantes temporários dos imóveis rurais.
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recursos naturais e a preservação do meio
Art. 20 - As bacias hidrográficas constituem-se

ambiente.

em unidades básicas de planejamento do uso,
da conservação e da recuperação dos recursos

Art.

23

-

As

naturais.

economicamente
concessionárias

Art. 21 - (Vetado).

empresas
águas
de

que

exploram

represadas

energia

elétrica

e

as

serão

responsáveis pelas alterações ambientais por
elas provocadas e obrigadas a recuperação do

Art. 21-A. O Poder Público procederá à

meio ambiente, na área de abrangência de suas

identificação, em todo o território nacional, das

respectivas bacias hidrográficas.

áreas desertificadas, as quais somente poderão
ser exploradas mediante a adoção de adequado
plano

de

manejo,

com

o

emprego

Art. 24 - (Vetado).

de

tecnologias capazes de interromper o processo

Art. 25. O Poder Público implementará

de desertificação e de promover a recuperação

programas de estímulo às atividades de

dessas áreas. (Acrescentado(a) pelo(a) Lei

interesse econômico apícolas e criatórias de

10.228/2001)

peixes e outros produtos de vida fluvial,

§ 1º O Poder Público estabelecerá cadastros das

lacustre e marinha, visando ao incremento da

áreas sujeitas a processos de desertificação, em

oferta de alimentos e à preservação das espécies

âmbito estadual ou municipal. (Acrescentado(a)

animais e vegetais. (Redação dada pelo(a) Lei

pelo(a) Lei 10.228/2001)

10.990/2004)

§ 2º O Poder Público, por intermédio dos

______________________________________

órgãos competentes, promoverá a pesquisa, a

_________ Redação(ões) Anterior(es)

geração e a difusão de tecnologias capazes de
suprir as condições expressas neste artigo.

Art. 26 - A proteção do meio ambiente e dos

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 10.228/2001)

recursos naturais terá programas plurianuais e
planos operativos anuais elaborados pelos

Art. 22 - A prestação de serviços e aplicações

órgãos competentes, mantidos ou não pelo

de recursos pelo Poder Público em atividades

Poder Público, sob a coordenação da União e

agrícolas devem ter por premissa básica o uso

das Unidades da Federação.

tecnicamente indicado, o manejo racional dos
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CAPÍTULO VII - Da Defesa Agropecuária

I - vigilância e defesa sanitária vegetal;
(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

Art. 27 - (Vetado).

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)
II - vigilância e defesa sanitária animal;

Art.

27-A.

São

defesa

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

(Acrescentado(a)

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

pelo(a) Lei 9.712/1998 e Regulamentado(a)

III - inspeção e classificação de produtos de

pelo(a) Decreto 5.741/2006)

origem vegetal, seus derivados, subprodutos e

I - a sanidade das populações vegetais;

resíduos de valor econômico; (Acrescentado(a)

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

pelo(a) Lei 9.712/1998 e Regulamentado(a)

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

pelo(a) Decreto 5.741/2006)

II

animais;

IV - inspeção e classificação de produtos de

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

origem animal, seus derivados, subprodutos e

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

resíduos de valor econômico; (Acrescentado(a)

III - a idoneidade dos insumos e dos serviços

pelo(a) Lei 9.712/1998 e Regulamentado(a)

utilizados na agropecuária; (Acrescentado(a)

pelo(a) Decreto 5.741/2006)

pelo(a) Lei 9.712/1998 e Regulamentado(a)

V - fiscalização dos insumos e dos serviços

pelo(a) Decreto 5.741/2006)

usados

IV - a identidade e a segurança higiênico-

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

sanitária

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

agropecuária

-

a

objetivos

assegurar:

saúde

e

dos

rebanhos

tecnológica

agropecuários

da

finais

dos

produtos

atividades

agropecuárias.

aos

§ 2° As atividades constantes do parágrafo

consumidores. (Acrescentado(a) pelo(a) Lei

anterior serão organizadas de forma a garantir o

9.712/1998

cumprimento das legislações vigentes que

e

destinados

nas

Regulamentado(a)

pelo(a)

Decreto 5.741/2006)

tratem

§ 1° Na busca do atingimento dos objetivos

compromissos internacionais firmados pela

referidos

União.

no

caput,

o

Poder

Público

da

defesa

(Acrescentado(a)

desenvolverá, permanentemente, as seguintes

9.712/1998

atividades:

(Acrescentado(a)

Decreto 5.741/2006)

9.712/1998

e

pelo(a)

Regulamentado(a)

Decreto 5.741/2006)

Lei

agropecuária

e

pelo(a)

Regulamentado(a)

pelo(a)
Art. 28 - (Vetado).

e

dos

Lei
pelo(a)
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Art. 28 - A. Visando à promoção da saúde, as

§ 1º A área municipal será considerada unidade

ações de vigilância e defesa sanitária dos

geográfica básica para a organização e o

animais e dos vegetais serão organizadas, sob a

funcionamento

coordenação do Poder Público nas várias

sanidade

instâncias federativas e no âmbito de sua

pelo(a) Lei 9.712/1998 e Regulamentado(a)

competência, em um Sistema Unificado de

pelo(a) Decreto 5.741/2006)

Atenção à Sanidade Agropecuária, articulado

§ 2° A instância local do sistema unificado de

no que for atinente à saúde pública, com o

atenção à sanidade agropecuária dará, na sua

Sistema Único de Saúde de que trata a Lei n°

jurisdição, plena atenção à sanidade, com a

8.080, de 19 de setembro de 1990, do qual

participação

participarão:

(Acrescentado(a)

tratando

9.712/1998

e

pelo(a)

Regulamentado(a)

Lei

pelo(a)

Decreto 5.741/2006)
I

-

serviços

e

instituições

oficiais;

dos

serviços

agropecuária.

da

oficiais

(Acrescentado(a)

comunidade

especialmente

de

organizada,

das

atividades:

(Acrescentado(a)

9.712/1998

e

seguintes
pelo(a)

Regulamentado(a)

Lei

pelo(a)

Decreto 5.741/2006)

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

I - cadastro das propriedades; (Acrescentado(a)

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

pelo(a) Lei 9.712/1998 e Regulamentado(a)

II - produtores e trabalhadores rurais, suas

pelo(a) Decreto 5.741/2006)

associações e técnicos que lhes prestam

II - inventário das populações animais e

assistência;

(Acrescentado(a)

vegetais;

9.712/1998

e

pelo(a)

Regulamentado(a)

Lei

pelo(a)

9.712/1998

(Acrescentado(a)
e

pelo(a)

Regulamentado(a)

Lei

pelo(a)

Decreto 5.741/2006)

Decreto 5.741/2006)

III - órgãos de fiscalização das categorias

III - controle de trânsito de animais e plantas;

profissionais diretamente vinculadas à sanidade

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

agropecuária; (Acrescentado(a) pelo(a) Lei

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

9.712/1998

IV - cadastro dos profissionais de sanidade

e

Regulamentado(a)

pelo(a)

Decreto 5.741/2006)

atuantes;

IV - entidades gestoras de fundos organizados

9.712/1998

pelo setor privado para complementar as ações

Decreto 5.741/2006)

públicas no campo da defesa agropecuária.

V - cadastro das casas de comércio de produtos

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

de

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

uso

(Acrescentado(a)
e

pelo(a)

Regulamentado(a)

agronômico

e

Lei

pelo(a)

veterinário;
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(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

VI - cadastro dos laboratórios de diagnósticos

III - manutenção dos informes nosográficos;

de doenças; (Acrescentado(a) pelo(a) Lei

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

9.712/1998

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

e

Regulamentado(a)

pelo(a)

Decreto 5.741/2006)

IV - coordenação das ações de epidemiologia;

VII - inventário das doenças diagnosticadas;

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

V - coordenação das ações de educação

VIII - execução de campanhas de controle de

sanitária;

doenças;

9.712/1998

(Acrescentado(a)

9.712/1998

e

pelo(a)

Regulamentado(a)

Lei

pelo(a)

Decreto 5.741/2006)
IX

-

educação

(Acrescentado(a)
e

pelo(a)

Regulamentado(a)

Lei

pelo(a)

Decreto 5.741/2006)
VI - controle de rede de diagnóstico e dos

e

vigilância

sanitária;

profissionais

de

sanidade

credenciados.

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

X - participação em projetos de erradicação de

§ 4º À instância central e superior do Sistema

doenças e pragas. (Acrescentado(a) pelo(a) Lei

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

9.712/1998

compete:

e

Regulamentado(a)

pelo(a)

(Acrescentado(a)

9.712/1998

§ 3º Às instâncias intermediárias do Sistema

Decreto 5.741/2006)

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

I - a vigilância de portos, aeroportos e postos de

competem

fronteira

seguintes

atividades:

Regulamentado(a)

Lei

Decreto 5.741/2006)

as

e

pelo(a)

internacionais;

pelo(a)

(Acrescentado(a)

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

pelo(a) Lei 9.712/1998 e Regulamentado(a)

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

pelo(a) Decreto 5.741/2006)

I - vigilância do trânsito interestadual de plantas

II - a fixação de normas referentes a campanhas

e

Lei

de controle e erradicação de pragas e doenças;

pelo(a)

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

animais;

9.712/1998

(Acrescentado(a)
e

pelo(a)

Regulamentado(a)

Decreto 5.741/2006)

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

II - coordenação das campanhas de controle e

III - a aprovação dos métodos de diagnóstico e

erradicação

dos produtos de uso veterinário e agronômico;

de

pragas

e

doenças;
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(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

X - a coordenação do Sistema Unificado;

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

IV - a manutenção do sistema de informações

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

epidemiológicas; (Acrescentado(a) pelo(a) Lei

XI - a manutenção do Código de Defesa

9.712/1998

Agropecuária. (Acrescentado(a) pelo(a) Lei

e

Regulamentado(a)

pelo(a)

Decreto 5.741/2006)

9.712/1998

V - a avaliação das ações desenvolvidas nas

Decreto 5.741/2006)

instâncias locais e intermediárias do sistema

§ 5º Integrarão o Sistema Unificado de Atenção

unificado de atenção à sanidade agropecuária;

à Sanidade Agropecuária instituições gestoras

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

de fundos organizados por entidades privadas

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

para complementar as ações públicas no campo

VI - a representação do País nos fóruns

da

internacionais

pelo(a) Lei 9.712/1998 e Regulamentado(a)

que

tratam

da

defesa

defesa

e

Regulamentado(a)

agropecuária.

pelo(a)

(Acrescentado(a)

agropecuária; (Acrescentado(a) pelo(a) Lei

pelo(a) Decreto 5.741/2006)

9.712/1998

§ 6º As estratégias e políticas de promoção à

e

Regulamentado(a)

pelo(a)

Decreto 5.741/2006)

sanidade e de vigilância serão ecossistêmicas e

VII - a realização de estudos de epidemiologia e

descentralizadas,

de apoio ao desenvolvimento do Sistema

sanitário, visando ao alcance de áreas livres de

Unificado

Sanidade

pragas e doenças, conforme previsto em

Agropecuária; (Acrescentado(a) pelo(a) Lei

acordos e tratados internacionais subscritos

9.712/1998

pelo

de

e

Atenção

à

Regulamentado(a)

pelo(a)

País.

por

tipo

(Acrescentado(a)

problema

pelo(a)

Regulamentado(a)

Lei

Decreto 5.741/2006)

9.712/1998

VIII - a cooperação técnica às outras instâncias

Decreto 5.741/2006)

do Sistema Unificado; (Acrescentado(a) pelo(a)

§

Lei 9.712/1998 e Regulamentado(a) pelo(a)

epidemiologicamente é prioritária a erradicação

Decreto 5.741/2006)

das doenças e pragas, na estratégia de áreas

IX - o aprimoramento do Sistema Unificado;

livres. (Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

e

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

5.741/2006)

7º

e

de

Sempre

Regulamentado(a)

Art. 29 - (Vetado).

que

pelo(a)

recomendado

pelo(a)

Decreto
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Municípios, manterá um sistema de informação
Art. 29-A. A inspeção industrial e sanitária de

agrícola ampla para divulgação de:

produtos de origem vegetal e animal, bem como

I - previsão de safras por Estado, Distrito

a dos insumos agropecuários, será gerida de

Federal e Território, incluindo estimativas de

maneira que os procedimentos e a organização

área

da inspeção faça por métodos universalizados e

produtividade;

aplicados

os

II - preços recebidos e pagos pelo produtor,

inspecionados.

com a composição dos primeiros até os

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

mercados atacadistas e varejistas, por Estado,

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

Distrito Federal e Território;

§ 1º Na inspeção poderá ser adotado o método

III - valores e preços de exportação FOB, com a

de análise de riscos e pontos críticos de

decomposição dos preços até o interior, a nível

controle.

de produtor, destacando as taxas e impostos

eqüitativamente

em

estabelecimentos

(Acrescentado(a)

9.712/1998

e

todos

pelo(a)

Regulamentado(a)

Lei

pelo(a)

cultivada

ou

colhida,

produção

e

cobrados;

Decreto 5.741/2006)

IV - valores e preços de importação CIF, com a

§ 2º Como parte do Sistema Unificado de

decomposição

Atenção

serão

internacionais até a colocação do produto em

constituído um sistema brasileiro de inspeção

portos brasileiros, destacando taxas e impostos

de produtos de origem vegetal e um sistema

cobrados;

brasileiro de inspeção de produtos de origem

V - cadastro, cartografia e solo das prioridades

animal, bem como sistemas específicos de

rurais; (Redação dada pelo(a) Lei 9.272/1996)

inspeção para insumos usados na agropecuária.

______________________________________

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.712/1998 e

_________ Redação(ões) Anterior(es)

Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 5.741/2006)

VI - volume dos estoques públicos e privados,

à

Sanidade

Agropecuária,

dos

preços

dos

mercados

reguladores e estratégicos, discriminados por
CAPÍTULO VIII
Da Informação Agrícola

produtos, tipos e localização; (Redação dada
pelo(a) Lei 9.272/1996)
______________________________________

Art. 30 - O Ministério da Agricultura e

_________ Redação(ões) Anterior(es)

Reforma Agrária - MARA, integrado com os

VII - (vetado);

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os

VIII - (vetado);
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IX - dados de meteorologia e climatologia
agrícolas;

Art. 31 - O Poder Público formará, localizará

X - (vetado);

adequadamente e manterá estoques reguladores

XI - (vetado);

e estratégicos, visando garantir a compra do

XII - (vetado);

produtor, na forma da lei, assegurar o

XIII - pesquisas em andamento e os resultados

abastecimento e regular o preço do mercado

daquelas já concluídas.

interno.

XIV - informações sobre doenças e pragas;

§ 1º - Os estoques reguladores devem

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.272/1996)

contemplar,

XV - indústria de produtos de origem vegetal e

básicos.

animal e de insumos; (Acrescentado(a) pelo(a)

§ 2º - (Vetado).

Lei 9.272/1996)

§ 3º - Os estoques reguladores devem ser

XVI - classificação de produtos agropecuários;

adquiridos preferencialmente de organizações

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.272/1996)

associativas de pequenos e médios produtores.

XVII - inspeção de produtos e insumos;

§ 4º - (Vetado).

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.272/1996)

§ 5º - A formação e a liberação destes estoques

XVIII - infratores das várias legislações

obedecerão regras pautadas no princípio da

relativas

menor interferência na livre comercialização

à

agropecuária.

(Acrescentado(a)

prioritariamente,

os

produtos

pelo(a) Lei 9.272/1996)

privada, observando-se prazos e procedimentos

Parágrafo único. O Ministério da Agricultura e

preestabelecidos e de amplo conhecimento

Reforma Agrária - MARA coordenará a

público, sem ferir a margem mínima do ganho

realização de estudos e análises detalhadas do

real do produtor rural, assentada em custos de

comportamento dos mercados interno e externo

produção atualizados e produtividades médias

dos

históricas.

produtos

agrícolas

e

agroindustriais,

informando sua apropriação e divulgação para o
pleno e imediato conhecimento dos produtores

Art. 32 - (Vetado).

rurais e demais agentes do mercado.
Art. 33 - (Vetado).
CAPÍTULO IX
Da Produção, da Comercialização, do
Abastecimento e da Armazenagem

§ 1º - (Vetado).
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§ 2º - A garantia de preços mínimos far-se-á
através de financiamento da comercialização e

Art. 38 - (Vetado).

da aquisição dos produtos agrícolas amparados.
§ 3º - Os alimentos considerados básicos terão

Art. 39 - (Vetado).

tratamento privilegiado para efeito de preço
mínimo.

Art. 40 - (Vetado).

Art. 34 - (Vetado).

Art. 41 - (Vetado).

Art. 35 - As vendas dos estoques públicos

Art. 42 - É estabelecido, em caráter obrigatório,

serão realizadas através de leilões em bolsas de

o cadastro nacional de unidades armazenadoras

mercadorias, ou diretamente, mediante licitação

de produtos agrícolas.

pública.
CAPÍTULO X
Art. 36 - O Poder Público criará estímulos para

Do Produtor Rural, da Propriedade Rural e sua

a melhoria das condições de armazenagem,

Função Social

processamento, embalagem e redução de perdas
em nível de estabelecimento rural, inclusive

Art. 43 - (Vetado).

comunitário.
Art. 44 - (Vetado).
Art. 37. É mantida, no território nacional, a
exigência de padronização, fiscalização e

CAPÍTULO XI

classificação de produtos animais, subprodutos

Do Associativismo e do Cooperativismo

e derivados e seus resíduos de valor econômico,
bem como dos produtos de origem animal

Art. 45 - O Poder Público apoiará e estimulará

destinados ao consumo e à industrialização para

os produtores rurais a se organizarem nas suas

o mercado interno e externo. (Redação dada

diferentes formas de associações, cooperativas,

pelo(a) Lei 9.972/2000)

sindicatos, condomínios e outras, através de:

______________________________________

I - inclusão, nos currículos de 1º e 2º graus, de

_________ Redação(ões) Anterior(es)

matérias voltadas para o associativismo e

Parágrafo único. (Vetado).

cooperativismo;
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II - promoção de atividades relativas à

b) armazéns comunitários;

motivação, organização, legislação e educação

c) mercados de produtor;

associativista e cooperativista para o público do

d) estradas;

meio rural;

e) escolas e postos de saúde rurais;

III - promoção das diversas formas de

f) energia;

associativismo como alternativa e opção para

g) comunicação;

ampliar a oferta de emprego e de integração do

h) saneamento básico;

trabalhador rural com o trabalhador urbano;

i) lazer.

IV

-

integração

cooperativistas

de

entre

os

segmentos

produção,

consumo,

CAPÍTULO XIII

comercialização, crédito e de trabalho;

Do Crédito Rural

V - a implantação de agroindústrias.
Parágrafo único. O apoio do Poder Público será

Art. 48 - O crédito rural, instrumento de

extensivo aos grupos indígenas, pescadores

financiamento da atividade rural, será suprido

artesanais e àqueles que se dediquem às

por

atividades

discriminação entre eles, mediante aplicação

de

extrativismo

vegetal

não

predatório.

todos

os

agentes

financeiros

sem

compulsória, recursos próprios livres, dotações
das operações oficiais de crédito, fundos e

Art. 46 - (Vetado).

quaisquer outros recursos, com os seguintes
objetivos:

CAPÍTULO XII
Dos Investimentos Públicos

I - estimular os investimentos rurais para
produção,

extrativismo

não

predatório,

armazenamento, beneficiamento e instalação de
Art. 47 - O Poder Público deverá implantar

agroindústria, sendo esta, quando realizada por

obras que tenham como objetivo o bem-estar

produtor rural ou suas formas associativas;

social de comunidades rurais, compreendendo,

II - favorecer o custeio oportuno e adequado da

entre outras:

produção, do extrativismo não predatório e da

a) barragens, açudes, perfuração de poços,

comercialização de produtos agropecuários;

diques e comportas para projetos de irrigação,

III - incentivar a introdução de métodos

retificação de cursos d'água e drenagens de

racionais no sistema de produção, visando ao

áreas alagadiças;

aumento da produtividade, a melhoria do
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padrão de vida das populações rurais e à
adequada conservação do solo e preservação do

Art.

meio ambiente;

beneficiários produtores rurais extrativistas não

IV - (vetado);

predatórios

V - propiciar, através de modalidade de crédito

instituições competentes, pessoas físicas ou

fundiário, a aquisição e regularização de terras

jurídicas que, embora não conceituadas como

pelos

produtores rurais, se dediquem às seguintes

pequenos

produtores,

posseiros

e

49

-

O

crédito

e

rural

indígenas,

terá

como

assistidos

por

arrendatários e trabalhadores rurais;

atividades vinculadas ao setor:

VI - desenvolver atividades florestais e

I - produção de mudas ou sementes básicas,

pesqueiras.

fiscalizadas ou certificadas;

§ 1º Quando destinado a agricultor familiar ou

II - produção de sêmen para inseminação

empreendedor familiar rural, nos termos do art.

artificial e embriões;

3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, o

III - atividades de pesca artesanal e aqüicultura

crédito rural terá por objetivo estimular a

para fins comerciais;

geração de renda e o melhor uso da mão-de-

IV - atividades florestais e pesqueiras.

obra familiar, por meio do financiamento de

§ 1º Podem ser beneficiários do crédito rural de

atividades e serviços rurais agropecuários e não

comercialização,

agropecuários, desde que desenvolvidos em

escoamento

estabelecimento rural ou áreas comunitárias

beneficiadores e agroindústrias que beneficiem

próximas, inclusive o turismo rural, a produção

ou industrializem

de artesanato e assemelhados. (Renumerado(a)

comprovada a aquisição da matéria-prima

pelo(a) Lei 11.718/2008

diretamente de produtores ou suas cooperativas,

______________________________________

por preço não inferior ao mínimo fixado ou ao

_________ Redação(ões) Anterior(es)

adotado

§ 2º Quando destinado a agricultor familiar ou

financiamento,

empreendedor familiar rural, nos termos do art.

disciplinamento

3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, o

Nacional.

crédito rural poderá ser destinado à construção

11.775/2008

ou reforma de moradias no imóvel rural e em

______________________________________

pequenas comunidades rurais. (Acrescentado(a)

_________ Redação(ões) Anterior(es)

pelo(a) Lei 11.718/2008)

quando

da

como

produção

do

(Redação

desde que

de

mediante

cálculo

do

deliberação

e

Conselho
dada

ao

agropecuária,

o produto,

base
e

necessário

Monetário

pelo(a)

Lei
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§ 2º Para efeito do disposto no § 1º deste artigo,

§ 3º - A aprovação do crédito rural levará

enquadramse

sempre em conta o zoneamento agroecológico.

como

beneficiadores

os

cerealistas que exerçam, cumulativamente, as
atividades

de

limpeza,

padronização,

Art. 51 - (Vetado).

armazenamento e comercialização de produtos
agrícolas.

(Redação

dada

pelo(a)

Lei

Art. 52 - O Poder Público assegurará crédito

11.775/2008

rural especial e diferenciado aos produtores

______________________________________

rurais assentados em áreas de reforma agrária.

_________ Redação(ões) Anterior(es)
Art. 53 - (Vetado).
Art. 50 - A concessão de crédito rural
observará os seguintes preceitos básicos:

Art. 54 - (Vetado).

I - idoneidade do tomador;
II - fiscalização pelo financiador;

CAPÍTULO XIV

III - liberação do crédito diretamente aos
agricultores

ou

por

associações

formais

intermédio
ou

de

Do Crédito Fundiário

suas

informais,

ou

Art. 55 - (Vetado).

organizações cooperativas;
IV - liberação do crédito em função do ciclo da

CAPÍTULO XV

produção e da capacidade de ampliação do

Do Seguro Agrícola

financiamento;
V - prazos e épocas de reembolso ajustados à

Art. 56 - É instituído o seguro agrícola

natureza e especificidade das operações rurais,

destinado a:

bem como à capacidade de pagamento e às

I - cobrir prejuízos decorrentes de sinistros que

épocas normais de comercialização dos bens

atinjam bens fixos e semifixos ou semoventes;

produzidos pelas atividades financeiras.

II - cobrir prejuízos decorrentes de fenômenos

§ 1º - (Vetado).

naturais, pragas, doenças e outros que atinjam

§ 2º - Poderá exigir-se dos demais produtores

plantações.

rurais contrapartida de recursos próprios, em

Parágrafo único. As atividades florestais e

percentuais diferenciados, tendo em conta a

pesqueiras

natureza e o interesse da exploração agrícola.

agrícola previsto nesta Lei.

serão

amparadas

pelo

seguro
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II - a indenização de recursos próprios
Art. 57 - (Vetado).

utilizados pelo produtor em custeio rural,
quando ocorrer perdas em virtude dos eventos

Art. 58 - A apólice de seguro agrícola poderá

citados no inciso anterior.

constituir garantia nas operações de crédito
rural.

Art. 60 - O Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária - PROAGRO será custeado:
CAPÍTULO XVI
DA GARANTIA DA ATIVIDADE

I - por recursos provenientes da participação
dos produtores rurais;

AGROPECUÁRIA (Redação dada pelo(a) Lei

II - por recursos do Orçamento da União e

12.058/2009)

outros recursos que vierem a ser alocados ao

______________________________________

programa;

_________ Redação(ões) Anterior(es)

12.058/2009)

______________________________________
____________________

______________________________________

Art. 59. O Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária - PROAGRO será regido pelas

(Redação

dada

pelo(a)

Lei

_________ Redação(ões) Anterior(es)
III - pelas receitas auferidas da aplicação dos
recursos dos incisos anteriores.

disposições desta Lei e assegurará ao produtor
rural, na forma estabelecida pelo Conselho

Art. 61 - (Vetado).

Monetário Nacional: (Redação dada pelo(a)
Lei 12.058/2009)

Art. 62 - (Vetado).

______________________________________
_________ Redação(ões) Anterior(es)

Art. 63 - (Vetado).

I - a exoneração de obrigações financeiras
relativas a operação de crédito rural de custeio

Art. 64 - (Vetado).

cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência
de fenômenos naturais, pragas e doenças que
atinjam rebanhos e plantações; (Redação dada
pelo(a) Lei 12.058/2009)
______________________________________
_________ Redação(ões) Anterior(es)

Art. 65 - O Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária - PROAGRO cobrirá integral ou
parcialmente:
I - os financiamentos de custeio rural;
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II - os recursos próprios aplicados pelo produtor

III - a garantia de renda mínima da produção

em custeio rural, vinculados ou não a

agropecuária

financiamentos rurais.

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 12.058/2009)

vinculada

ao

custeio

rural.

Parágrafo único. Não serão cobertas as perdas
relativas à exploração rural conduzida sem a

Art. 65-B. A comprovação das perdas será

observância da legislação e das normas do

efetuada pela instituição financeira, mediante

Proagro.

laudo de avaliação expedido por profissional

(Redação

dada

pelo(a)

Lei

12.058/2009)

habilitado.

(Acrescentado(a)

______________________________________

12.058/2009)

pelo(a)

Lei

_________ Redação(ões) Anterior(es)
Art. 65-C. Os Ministérios da Agricultura,
Art. 65-A. Será operado, no âmbito do Proagro,

Pecuária e Abastecimento - MAPA e do

o

Desenvolvimento

Programa

de

Garantia

da

Agropecuária

da

Agricultura

Atividade
Familiar

Agrário

-

MDA,

em

-

articulação com o Banco Central do Brasil,

PROAGRO Mais, que assegurará ao agricultor

deverão estabelecer conjuntamente as diretrizes

familiar, na forma estabelecida pelo Conselho

para o credenciamento e para a supervisão dos

Monetário Nacional: (Acrescentado(a) pelo(a)

encarregados dos serviços de comprovação de

Lei 12.058/2009)

perdas

I - a exoneração de obrigações financeiras

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 12.058/2009)

relativas a operação de crédito rural de custeio

Parágrafo único. O MDA credenciará e

ou de parcelas de investimento, cuja liquidação

supervisionará

seja dificultada pela ocorrência de fenômenos

comprovação de perdas imputáveis ao Proagro,

naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos

devendo

e plantações; (Acrescentado(a) pelo(a) Lei

operacionais e a normatização técnica para o

12.058/2009)

disposto neste artigo, observadas as diretrizes

II - a indenização de recursos próprios

definidas na forma do caput. (Acrescentado(a)

utilizados pelo produtor em custeio ou em

pelo(a) Lei 12.058/2009)

imputáveis

definir

ao

os

e

Proagro.

encarregados

divulgar

da

instrumentos

investimento rural, quando ocorrerem perdas
em virtude dos eventos citados no inciso I;

Art. 66 - Competirá à Comissão Especial de

(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 12.058/2009)

Recursos - CER, decidir, em única instância
administrativa, sobre recursos relativos à
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apuração

de

prejuízos

e

respectivas

indenizações no âmbito do Programa de
Garantia

da

Atividade

Agropecuária

Art. 76 - (Vetado).

-

PROAGRO.

CAPÍTULO XVIII
Do Fundo Nacional de Desenvolvimento Rural

Art. 66-A. O Proagro será administrado pelo
Banco Central do Brasil, conforme normas,

Art. 77 - (Vetado).

critérios e condições definidas pelo Conselho
Monetário Nacional. (Acrescentado(a) pelo(a)

Art. 78 - (Vetado).

Lei 12.058/2009)
Art. 79 - (Vetado).
CAPÍTULO XVII - Da Tributação e dos
Incentivos Fiscais

Art. 80 - (Vetado).

Art. 67 - (Vetado).

Art. 81 - São fontes de recursos financeiros
para o crédito rural:

Art. 68 - (Vetado).

I - (vetado);
II - programas oficiais de fomento;

Art. 69 - (Vetado).

III - caderneta de poupança rural operadas por
instituições públicas e privadas;

Art. 70 - (Vetado).

Art. 71 - (Vetado).

IV - recursos financeiros de origem externa,
decorrentes

de

empréstimos,

convênios,

especialmente

acordos

reservados

ou
para

aplicações em crédito rural;
Art. 72 - (Vetado).

V - recursos captados pelas cooperativas de
crédito rural;

Art. 73 - (Vetado).

VI - multas aplicadas a instituições do sistema
financeiro pelo descumprimento de leis e

Art. 74 - (Vetado).

normas de crédito rural;
VII - (vetado);

Art. 75 - (Vetado).

VIII - recursos orçamentários da União;
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IX - (vetado);

de acordo com a Constituição e com prioridade

X - outros recursos que venham a ser alocados

para áreas de comprovada aptidão para

pelo Poder Público.

irrigação, áreas de reforma agrária ou de
colonização e projetos públicos de irrigação.

Art. 82 - São fontes de recursos financeiros
para o seguro agrícola:

Art. 85 - Compete ao Poder Público:

I - os recursos provenientes da participação dos

I - estabelecer as diretrizes da política nacional

produtores rurais, pessoas física e jurídica, de

de irrigação e drenagem, ouvido o Conselho

suas cooperativas e associações;

Nacional de Política Agrícola - CNPA;

II - (vetado);

II - coordenar e executar o programa nacional

III - (vetado).

de irrigação;

IV - (Revogado(a) pelo(a) Lei Complentar

III

137/2010)

aproveitamento racional dos recursos hídricos

______________________________________

destinados

_________ Redação(ões) Anterior(es)

integração das ações dos órgãos federais,

V - (Revogado(a) pelo(a) Lei Complentar

estaduais, municipais e entidades públicas,

137/2010)

ouvido o Conselho Nacional de Política

______________________________________

Agrícola - CNPA;

_________ Redação(ões) Anterior(es)

IV - apoiar estudos para a execução de obras de

VI - dotações orçamentárias e outros recursos

infra-estrutura

alocados pela União; e

aproveitamento das bacias hidrográficas, áreas

VII - (vetado).

de rios perenizados ou vales irrigáveis, com

-

baixar

normas

à

irrigação,

e

outras

objetivando

promovendo

referentes

o

a

ao

vistas a melhor e mais racional utilização das
Art. 83 - (Vetado).

águas para irrigação;

§ 1º - (Vetado).

V - instituir linhas de financiamento ou

§ 2º - (Vetado).

incentivos, prevendo encargos e prazos, bem
como modalidades de garantia compatíveis com

CAPÍTULO XIX - Da Irrigação e Drenagem

as características da agricultura irrigada, ouvido
o Conselho Nacional de Política Agrícola -

Art. 84 - A política de irrigação e drenagem
será executada em todo o Território Nacional,

CNPA.
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Art. 86 - (Vetado).

Art.

93

-

Compete

ao

Poder

Público

implementar a política de eletrificação rural,
CAPÍTULO XX

com a participação dos produtores rurais,

Da Habitação Rural

cooperativas e outras entidades associativas.
§ 1º - A política de energização rural e

Art. 87 - É criada a política de habitação rural,

agroenergia engloba a eletrificação rural,

cabendo à União destinar recursos financeiros

qualquer que seja sua fonte de geração, o

para

reflorestamento energético e a produção de

a

construção

e/ou

recuperação

da

habitação rural.

combustíveis, a partir de culturas, da biomassa

§ 1º - Parcela dos depósitos da Caderneta de

e dos resíduos agrícolas.

Poupança

§ 2º - Entende-se por energização rural e

Rural

será

destinada

ao

financiamento da habitação rural.

agroenergia a produção e utilização de insumos

§ 2º - (Vetado).

energéticos

relevantes

à

produção

e

produtividade agrícola e ao bem-estar social
Art. 88 - (Vetado).

dos agricultores e trabalhadores rurais.

Art. 89 - O Poder Público estabelecerá

Art. 94 - O Poder Público incentivará

incentivos fiscais para a empresa rural ou para o

prioritariamente:

produtor rural, nos casos em que sejam

I

aplicados recursos próprios na habitação para o

cooperativas rurais, através de financiamentos

produtor rural.

das instituições de crédito oficiais, assistência

-

atividades

de

eletrificação

rural

e

técnica na implantação de projetos e tarifas de
Art. 90 - (Vetado).

compra e venda de energia elétrica, compatíveis
com os custos de prestação de serviços;

Art. 91 - (Vetado).

II - a construção de pequenas centrais
hidrelétricas e termoelétricas de aproveitamento

Art. 92 - (Vetado).

de

resíduos

agrícolas,

que

objetivem

a

eletrificação rural por cooperativas rurais e
CAPÍTULO XXI
Da Eletrificação Rural

outras formas associativas;
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III - os programas de florestamento energético e

serviços de extensão rural e treinamento em

manejo florestal, em conformidade com a

mecanização;

legislação ambiental, nas propriedades rurais;

IV - aprimorar os centros de ensaios e testes

IV - o estabelecimento de tarifas diferenciadas

para o desenvolvimento de máquinas agrícolas;

horozonais.

V - (vetado);
VI - divulgar e estimular as práticas de

Art. 95 - As empresas concessionárias de

mecanização que promovam a conservação do

energia elétrica deverão promover a capacitação

solo e do meio ambiente.

de mão-de-obra a ser empregada nas pequenas
centrais referidas no inciso II do artigo anterior.

CAPÍTULO XXIII
Das Disposições Finais

CAPÍTULO XXII
Da Mecanização Agrícola

Art. 97 - No prazo de noventa dias da
promulgação desta Lei, o Poder Executivo

Art.

96

-

Compete

ao

Poder

Público

encaminhará ao Congresso Nacional projeto de

implementar um conjunto de ações no âmbito

lei dispondo sobre: produção, comercialização e

da mecanização agrícola, para que, com

uso de produtos biológicos de uso em

recursos humanos, materiais e financeiros,

imunologia e de uso veterinário, corretivos,

alcance:

fertilizantes e inoculantes, sementes e mudas,

I - preservar e incrementar o parque nacional de

alimentos de origem animal e vegetal, código e

máquinas agrícolas, evitando-se o sucateamento

uso do solo e de água, e reformulando a

e obsolescência, proporcionando sua evolução

legislação

tecnológica;

Armazéns Gerais.

que

regula

as

atividades

dos

II - incentivar a formação de empresas públicas
ou privadas com o objetivo de prestação de

Art. 98 - É o Poder Executivo autorizado a

serviços mecanizados à agricultura, diretamente

outorgar concessões remuneradas de uso pelo

aos produtores e através de associações ou

prazo máximo de até vinte e cinco anos, sobre

cooperativas;

as faixas de domínio das rodovias federais, para

III - fortalecer a pesquisa nas universidades e

fins

institutos de pesquisa e desenvolvimento na

reflorestamentos.

área de máquinas agrícolas, assim como os

exclusivos

de

implantação

de
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Parágrafo único. As concessões de que trata

Art. 103 - O Poder Público, através dos órgãos

este artigo deverão obedecer às normas

competentes, concederá incentivos especiais ao

específicas sobre a utilização de bens públicos e

proprietário rural que:

móveis, constantes da legislação pertinente.

I - preservar e conservar a cobertura florestal
nativa existente na propriedade;

Art. 99 - (Revogado(a) pelo(a) Medida

II - recuperar com espécies nativas ou

Provisória 1.736-31/1998 e Convalidado(a)

ecologicamente

pelo(a) Medida Provisória 1.956-49/2000)

devastadas de sua propriedade;

______________________________________

III - sofrer limitação ou restrição no uso de

_________ Redação(ões) Anterior(es)

recursos naturais existentes na sua propriedade,

§ 1º - (Revogado(a) pelo(a) Medida Provisória

para fins de proteção dos ecossistemas,

1.736-31/1998

mediante ato do órgão competente, federal ou

e

Convalidado(a)

pelo(a)

adaptadas

as

áreas

já

Medida Provisória 1.956-49/2000)

estadual.

______________________________________

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei,

_________ Redação(ões) Anterior(es)

consideram-se incentivos:

§ 2º - (Revogado(a) pelo(a) Medida Provisória

I - a prioridade na obtenção de apoio financeiro

1.736-31/1998

oficial, através da concessão de crédito rural e

e

Convalidado(a)

pelo(a)

Medida Provisória 1.956-49/2000)

outros tipos de financiamentos, bem como a

______________________________________

cobertura do seguro agrícola concedidos pelo

_________ Redação(ões) Anterior(es)

Poder Público.
II - a prioridade na concessão de benefícios

Art. 100 - (Vetado).

associados a programas de infra-estrutura rural,
notadamente

Art. 101 - (Vetado).

de

energização,

irrigação,

armazenagem, telefonia e habitação;
III - a preferência na prestação de serviços

Art. 102 - O solo deve ser respeitado como

oficiais de assistência técnica e de fomento,

patrimônio natural do País.

através dos órgãos competentes;

Parágrafo único. A erosão dos solos deve ser

IV - o fornecimento de mudas de espécies

combatida

nativas

pelo

proprietários rurais.

Poder

Público

e

pelos

e/ou

ecologicamente

adaptadas

produzidas com a finalidade de recompor a
cobertura florestal; e
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V

-

o

apoio

técnico-educativo

no

desenvolvimento de projetos de preservação,

Art. 107 - Esta Lei entra em vigor na data de

conservação e recuperação ambiental.

sua publicação.

Art. 104 - São isentas de tributação e do

Art. 108 - Revogam-se as disposições em

pagamento do Imposto Territorial Rural as

contrário.

áreas dos imóveis rurais consideradas de
preservação permanente e de reserva legal,
previstas na Lei nº 4.771, de 1965, com a nova
redação dada pela Lei nº 7.803, de 1989.
Parágrafo único. A isenção do Imposto
Territorial Rural - ITR estende-se às áreas da
propriedade rural de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas, assim declarados
por ato do órgão competente - federal ou
estadual - e que ampliam as restrições de uso
previstas no "caput" deste artigo.

Art. 105 - (Vetado).

Art. 106 - O Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária - MARA autorizado a firmar
convênios ou ajustes com os Estados, o Distrito
Federal,

os

Territórios,

os

Municípios,

entidades e órgãos públicos e privados,
cooperativas,
fundações

e

sindicatos,

universidades,

associações,

visando

ao

desenvolvimento das atividades agropecuárias,
agroindustriais, pesqueiras e florestais, dentro
de todas as ações, instrumentos, objetivos e
atividades previstas nesta Lei.
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LEI ESTADUAL Nº 8.421, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1993

Altera a redação de dispositivos da Lei nº

promover a possível vegetação permanente

6.171, de 4 de julho de 1988, que dispõe

nessas áreas, quando desmatadas:

sobre uso, conservação e preservação do solo

VIII - recuperar, manter e melhorar as

agrícola e dá outras providências

características físicas, químicas e biológicas do
solo agrícola;

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO

IX

-

adequar

a

PAULO:

manutenção de barragens, estradas, carreadores,

Faço saber que a Assembléia Legislativa

caminhos,

decreta e eu promulgo a seguinte lei:

escoadouros aos princípios conservacionistas.

canais

locação,

de

construção

irrigação

e

e

prados

§ 1º - Os loteamentos destinados ao uso agroArtigo 1º - Os artigos 4º, 5º e 12 da Lei nº

silvo-pastoril

6.171, de 4 de julho de 1988, passam a vigorar

redivisão ou reforma agrária deverão obedecer

com a seguinte redação:

a um planejamento de uso adequado do solo e a

“Artigo 4º - Todo aquele que explorar o solo

uma divisão em lotes que permitam o adequado

agrícola fica obrigado a:

manejo das águas de

I - zelar pelo aproveitamento adequado e pela

escoamento, possibilitando a implantação de

conservação das águas em todas as suas formas;

plano integrado de conservação do solo, na

II - controlar a erosão do solo, em todas as suas

bacia hidrográfica.

formas;

§ 2º - O Poder Executivo, no regulamento desta

III - evitar processos de desertificação;

lei definirá as hipóteses em que a prática das

IV - evitar assoreamento de cursos d’água e

queimadas será tolerada, as condições para a

bacias de acumulação;

realização das queimadas ali previstas e fixará

V - zelar pelas dunas, taludes e escarpas

prazo para sua proibição quando, verificado o

naturais ou artificiais;

interesse social, for possível a substituição

VI - evitar a prática de queimadas, tolerando-as,

dessa prática por tecnologias modernas.

somente,

Artigo 5º - Compete à Secretaria de Agricultura

quando

amparadas

por

norma

em

planos

de

colonização,

regulamentar;

e Abastecimento, na forma prevista em

VII - evitar o desmatamento das áreas

regulamento:

impróprias para exploração agro-silvo-pastoril e
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I - ditar a política do uso racional do solo e da

agrícola e da água, incluindo-se neste caso os

água para fins agrícolas;

problemas relacionados com a erosão em áreas

II - disciplinar a ocupação e uso do solo

urbanas e suburbanas;

agrícola em regiões degradadas ou em áreas de

VIII - fiscalizar e fazer cumprir as disposições

programas especiais, assim definidas de acordo

da presente lei.

dom a classificação de capacidade de uso das

§ 1º - A Secretaria de Agricultura e

terras, respeitada a vocação para as espécies a

Abastecimento poderá:

serem produzidas;

1. promover, as suas expensas, ou em conjunto

III - adotar e difundir métodos tecnológicos que

com o poder público federal e os municipais, a

visem ao melhor aproveitamento do solo

recuperação de áreas degradadas, públicas ou

agrícola e ao aumento da produtividade;

privadas, desde que comprovado o indiscutível

IV - exigir o cumprimento de planos mínimos e

interesse social, bem como o controle de erosão

simples, técnicos e exeqüíveis, de conservação

das estradas rurais;

do solo e da água, para todas as propriedades

2. fornecer gratuitamente sementes e mudas,

situadas em regiões degradas ou em áreas de

visando à recuperação de regiões degradadas ou

programas especiais, assim definidas em atos

à proteção de áreas abrangidas por programas

do Secretário de Agricultura e Abastecimento;

especiais da Secretaria de Agricultura e

V - avaliar permanentemente a eficiência

Abastecimento.

agronômica de máquinas, de implementos e de

§ 2º - Os planos previstos no inciso IV deste

tecnologias de manejo e conservação do solo

artigo poderão ser elaborados às expensas do

agrícola,

Estado,

recomendando

pesquisas

e

pelos

técnicos

da

Secretaria

de

modificações necessárias para sua atualização

Agricultura e Abastecimento, ou, se necessário,

tecnológica;

por técnicos da iniciativa privada, e fornecidos

VI - atuar em harmonia com o Governo Federal

gratuitamente aos produtores rurais, atendendo-

e os Municipais nas ações pertinentes à

se prioritariamente aos pequenos e médios

pertinente conservação do solo e da água;

produtores, facultada a apresentação de planos

VII - preconizar, em conjunto com os poderes

próprios, elaborados pôr técnicos habilitados,

públicos

no prazo fixado em regulamento.

municipais,

em

função

das

peculiaridades locais; o emprego de normas

Artigo 12 - Toda pessoa física ou jurídica que,

conservacionistas específicas que atendam a

de

condições excepcionais de manejo do solo

cumprimento

alguma

forma,
desta

contribuir
lei

será

para

o

considerada
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prestadora de relevantes serviços e, a critério

Paulo, graduada em função do dano causado ao

das Secretarias da Educação e de Agricultura e

solo agrícola, aos que:

Abastecimento, aqueles que especialmente se

a) causarem erosão, em suas diversas formas;

destacaram

b) provocarem desertificação;

farão

jus

a

um

certificado

comprobatório de sua participação.

c) provocarem assoreamento ou contaminação

Parágrafo único - Os portadores de certificado

de cursos de água ou bacias de acumulação;

comprobatório a que se refere este artigo terão

d)

seus nomes publicados no Diário Oficial do

químicas e biológicas do solo agrícola;

Estado, bem como farão jus, em igualdade de

e) praticarem queimadas não previstas na lei;

condições

f) construírem barragens, estradas, caminhos,

e

preenchidos

os

respectivos

degradarem

as

características

físicas,

requisitos, às seguintes vantagens:

canais de irrigação, prados escoadouros, de

1. Preferência no atendimento por parte dos

forma inadequada que facilite processo de

órgãos de pesquisa e associações técnicas,

erosão;

quanto a problemas agro-silvo-pastoris;

g) impedirem ou dificultarem a ação dos

2. Preferência para instalação, em áreas de sua

agentes

propriedade, de campos de cooperação para

Agropecuária da Secretaria de Agricultura e

demonstração prática de técnicas de cultura ou

Abastecimento

para produção de sementes e mudas;

considerados danosos ao solo agrícola.”;

3. Preferência para receber, gratuitamente, dos

II - os §§ 3º, 4º e 5º:

órgãos oficiais, projetos técnicos de:

“§ 3º - Em caso de reincidência a multa será

a) eletrificação rural;

aplicada pelo valor correspondente ao dobro da

b) perfuração de poços profundos; e

anteriormente imposta.

c) controle da poluição.”

§ 4º - O regulamento estabelecerá o processo

do

Departamento

na

de

fiscalização

Defesa

de

atos

administrativo para apuração das infrações, os
Artigo 2º - Ficam inseridos no artigo 14 da Lei

prazos e as autoridades competentes para

nº 6.171, de 4 de julho de 1988, os seguintes

aplicação da multa e para decidir os recursos

dispositivos:

interpostos.

I - o inciso IV:

§ 5º - As multas previstas nesta lei serão

“IV - multa de 20 (vinte) a 1.000 (um mil)

recolhidas, na forma e prazos previstos em

UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São

regulamento, ao Fundo de Defesa Especial de
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Despesas

do

Departamento

de

Defesa

contratado, mediante autorização legislativa,

Agropecuária de Agricultura e Abastecimento.”

junto ao Banco Internacional para Reconstrução
e

Artigo 3º - O Poder Executivo regulamentará,

Desenvolvimento

e

da

contrapartida

equivalente do Estado.

no prazo de 60 (sessenta) dias, a Lei nº 6171, de
4 de julho de 1988, com as alterações

Artigo 2º - As subvenções econômicas e a

introduzidas por esta lei.

doação de sementes previstas no artigo anterior
limitar-se-ão

ao

montante

de

US$

Artigo 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a

16.260,400.00 (dezesseis milhões, duzentos e

abrir no orçamento da Secretaria de Agricultura

sessenta mil e quatrocentos dólares), no período

e Abastecimento créditos adicionais at os

de sete anos.

limites

estabelecidos

no

artigo

2º

das

Disposições Transitórias desta lei, na unidade

Artigo 3º - As subvenções econômicas cobrirão

orçamentária

parte dos dispêndios efetuados pelos produtores

13.40

-

Entidades

Supervisionadas, categoria de programação

rurais com:

04.18.112.7.096 - Projetos do FEAP, elemento

I - construção de cercas para proteção dos

de despesa 4.3.1.3-00 - Contribuições a Fundos.

mananciais;
II - serviços de terraceamento mecânico;

Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data de

III - construção de faixas de retenção;

sua publicação.

IV

-

construção

de

abastecedouros

comunitários;
Disposições Transitórias

V - aquisição de escarificador, distribuidor de
calcário e roçadeira.

Artigo 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a

Parágrafo único - A subvenções econômicas

conceder

aos

terão valor decrescente em função dos anos

produtores rurais, bem como a efetuar a doação

decorridos do início do programa referido no

de sementes para adubação verde, visando a

artigo 1º destas Disposições Transitórias, de

incentivar a doação de práticas agrícolas

acordo com os índices percentuais constantes

conservacionistas em microbacias hidrográficas

do Anexo desta lei.

subvenções

econômicas

abrangidas pelos programas a ser instituído com
recursos provenientes de empréstimos a ser
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Artigo 4º - As subvenções econômicas serão

descumprimento das condições constantes do

concedidas por intermédio do Fundo de

termo de compromisso.

Expansão da Agropecuária e da Pesca de que
trata a Lei nº 7.964, de 16 de julho de 1992, sob

Artigo 7º - Caberá à Secretaria de Agricultura e

a forma de reembolso das despesas efetuadas

Abastecimento:

pelos produtores.

I - selecionar, em função do estado de
degradação do solo e da água, as microbacias

Artigo 5º - A concessão das subvenções

hidrográficas a serem beneficiadas com a

econômicas inclusive a doação de sementes

concessão de subvenções econômicas e doação

para

de sementes;

adubação

verde,

previstas

nestas

Disposições Transitórias, dar-se á mediante

II - estabelecer limites para concessão de

termo

subvenções econômicas e doação de sementes

de

compromisso

firmado

pelo

beneficiário e comprovação, quando for o caso,

aos produtores ou respectivos grupos;

das despesas efetuadas.

III - elaborar os critérios para a classificação do
produtor rural, e do respectivo grupo, nas

Artigo 6º - Do termo de compromisso previsto

categorias pequeno, médio e grande, para fins

no artigo anterior deverão constar, conforme o

de concessão das subvenções;

caso, além das atividades que visem a assegurar

IV - definir as obrigações a que deverão se

a continuidade de práticas conservacionistas, as

sujeitar os produtores rurais para o recebimento

obrigações de:

das subvenções econômicas e de sementes,

I - repassar, gratuitamente, a terceiros indicados

visando a assegurar a continuidade da doação

pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento,

de práticas conservacionais, bem como o uso

sementes produzidas a partir das recebidas em

normal dos abastecedouros e dos equipamentos,

doação, em igual quantidade;

de forma a atender ao interesse comunitário.

II- disciplinar o uso de abastecedouros e
equipamentos comunitários de forma a atender
todos os filiados ao grupo beneficiado;
III - restituir ao Fundo de Expansão da
Agropecuária e da Pesca o valor da subvenção
econômica ou das sementes recebidas, com a
devida atualização monetária, na hipótese de
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RESOLUÇÃO MERCOSUL-106, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996

SUB-STANDARD

3.7.22.

-

Requisistos

ARGENTINA: Secretaria de Agricultura, Pesca

Fitossanitários Gerais e Específicos para

y Alimentación (SAPyA).

Cucumis melo (melón, melão)

BRASIL: Departamento de Defesa e Inspeção
Vegetal (DDIV)

TENDO EM VISTA: o Tratado de Assunção, o

Ministério de Agricultura e Abastecimento

Protocolo de Ouro Preto, a Decisão Nº 6/93 e a

(MA).

Recomendação Nº 27/96 do Subgrupo de

PARAGUAI: Dirección de Defensa Vegetal

Trabalho Nº 8 (Agricultura).

(DDV).

CONSIDERANDO:

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Que é necessário dispor de requerimentos

URUGUAI:

quarentenários

Protección Agrícola.

armonizados

para

serem

aplicados ao intercâmbio de produtos de origem

Dirección

de

Servicios

de

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

vegetal entre os Estados Partes e com terceiros
Estados.

Art. 3º- A presente Resolução entrará em

O GRUPO MERCADO COMUM RESOLVE:

vigência até 10/12/96.

Art. 1º- Aprovar o Sub-Standard 3.7.22. -

SUB-ESTANDAR FITOSANITARIO

Requisitos Fitossanitários Gerais e Específicos

MERCOSUR SECCION III - MEDIDAS

para Cucumis melo (melón, melão) segundo o

FITOSANITARIAS

país de destino e origem, que consta como
Anexo e forma parte da presente Resolução.

3.7.22. Requisitos Fitosanitarios Generales y
Específicos para Cucumis melo (melón, melào)

Art.

2º-

As

Organizações

de

Proteção

según País de Destino y Origen.

Fitossanitária, que estão discriminadas a seguir,
deverão

adotar

as

disposições

internas

COMITE DE SANIDAD DEL MERCOSUR

pertinentes para o cumprimento da presente

1996

Resolução.
CONTENIDO
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efectuada en Montevideo del 1 al 5 de julio de
Revisión

1996.

Aprobación

Este

Registro de modificaciones

COMITE de SANIDAD DEL MERCOSUR en

Distribución

su Reunión de de 1996, por la Reunión del

I. Introducción:

SGT-8 y adoptado en la Reunión del GMC por

Ambito

Resolución Nº de fecha

Sub-estándar

fue

aprobado

por

el

Referencias
Definiciones y Abreviaturas

REGISTRO DE MODIFICACIONES

Descripción

Las modificaciones a este Sub-estándar serán
numeradas y datadas correlativamente.

II.

Requisitos

Específicos

Fitosanitarios

para

Cucumis

Generales
melo

y

(melón,

melào), según País de Destino y de Origen

Los

poseedores

del

Sub-estándar

deben

asegurarse que todas las modificaciones serán
insertadas y las páginas obsoletas serán
removidas.

REVISION
DISTRIBUCION
Este Sub-estándar Fitosanitario del CSM está

Como establecida en el Estándar Fitosanitario

sujeto a revisiones y modificaciones periódicas

3.7.

y aperiódicas en función del status de las plagas
en los territorios de los Estados Parte del

I- INTRODUCCION

MERCOSUR.
La fecha de la próxima revisión periódica es:

1.- AMBITO
Este Sub-estándar presenta los requisitos

APROBACION
La

aprobación

fitosanitarios,
de

este

Sub-estándar

armonizados,

generales

y

específicos aplicados por las ONPFs de los

Fitosanitario fue recomendada por la Reunión

Estados Parte del

del Sub-Comité de Sanidad Vegetal del

regulación fitosanitaria de Cucumis melo

MERCOSUR efectuada en en de 1996, sobre la

(melón, melào), según su codificación en el

base de la Recomendación realizada por el

Nomenclator Cuarentenario y de acuerdo con

GTP-Cuarentena

su país de origen.

Vegetal

en

su

Reunión

MERCOSUR para la
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II. 22. A. PAIS DE DESTINO: ARGENTINA
2.- REFERENCIAS

REQUISITOS

FITOSANITARIOS

- Estándar 3.5. Nomenclator cuarentenario

GENERALES Y ESPECIFICOS Cucumis melo

MERCOSUR, CSM/EST 3.5 Setiembre 1994.
- Estándar 3.7.a. Intensidad de las Medidas

A.1. EXIGENCIAS CUARENTENARIAS

Fitosanitarias por Tipo de Plaga. CSM / EST
3.7.a. Diciembre de 1995.

CATEGORIA 4

CATEGORIA 3

CATEGORIA 1

- Estandar 3.7 Armonización de las medidas

CLASE 3:

CLASE

4:

CLASE

Fitosanitarias por Producto. CSM / EST 3.7.

SEMILLAS

FRUTAS

y

OTROS

10:

HORTALIZAS

Mayo 1996.

3.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

Cód.: CUMME

Cód.: CUMME

Cód.: CUMME

2 13 01 03 4

1 08 01 04 3

1 08 03 10 1

Requisitos generales:

Las establecidas en el Estándar 3.7.

SI, AFIDI, CF,

SI, AFIDI, CF,

(CFO),

(CFO),

(CI),

DP, IF

(DA),

4.- DESCRIPCION

(DA), IF, (DC),

IF, DC, (AO),

Este Sub-estándar presenta los requisitos

(AO), (T), (P)

(T)

fitosanitarios

Requisitos específicos exigidos por Argentina:

armonizados,

generales

y

específicos utilizados por las ONPFs de los

CF:

CF:

Estados Parte del MERCOSUR, para la

DA7

regulación fitosanitaria del intercambio de

DA1/envío,

o

Thrips palmi

Cucumis melo (melón, melào), en sus diferentes

y

presentaciones, según el código de producto

DA7 o DA14,

que consta en el Nomenclator Cuarentenario del

Anastrepha

MERCOSUR, organizados por país de destino

grandis,

y origen.

Bactrocera spp.,
Dacus spp..

II.

REQUISITOS

GENERALES

Y

FITOSANITARIOS
ESPECIFICOS

PARA

REQUISITOS SEGUN ORIGEN

Cucumis melo, SEGUN PAIS DE DESTINO Y
DE ORIGEN.

Requisitos específicos exigidos por ARGENTINA para:
BRASIL
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CF

CF:

CLASSE

3:

DA7 o DA14,

SEMENTES

Anastrepha

4:

CLASSE

FRUTAS

e

OUTROS

10:

HORTALIÇAS

grandis.
PARAGUAY
CF

CLASSE

Cód.: CUMME

Cód.: CUMME

Cód.: CUMME

2 13 01 03 4

1 08 01 04 3

1 08 03 10 1

DP, IF

CF:

Requisitos gerais:

DA7 o DA14,

SI, CF, (CFO),

SI, CF, (CFO),

Anastrepha

(CI), (DA), IF,

(DA), IF, (DC),

grandis.

(DC),

(AO), (T)

URUGUAY

(AO),

(T), (P)

CF

CF

Requisitos específicos exigidos pelo Brasil:
CF

CF:
DA7

A.2. EXIGENCIAS NO CUARENTENARIAS

envío,

o

DA1/
Thrips

palmi
CATEGORIA 4

CATEGORIA 3

CATEGORIA 1

y

CLASE

CLASE

4:

CLASE

DA7 o DA14,

y

OTROS

3:

SEMILLAS

FRUTAS

10:

Bactrocera spp.,
Dacus spp.

HORTALIZAS
Cód.: CUMME

Cód.: CUMME

Cód.: CUMME

2 13 01 03 4

1 08 01 04 3

1 08 03 10 1

REQUISITOS SEGUN ORIGEN:

Requisitos generales:
R 14

R 13

Requisitos específicos exigidos pelo BRASIL para:
ARGENTINA

II. 22. B. PAIS DE DESTINO: BRASIL

CF

CF

PARAGUAI

REQUISITOS FITOSSANITARIOS GERAIS

CF

E ESPECIFICOS

URUGUAI

Cucumis melo

CF

B.1. EXIGENCIAS QUARENTENARIAS

CATEGORIA 4

CATEGORIA 3

CATEGORIA 1

CF

CF

B.2. EXIGENCIAS NO CUARENTENARIAS
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CATEGORIA 4

CATEGORIA 3

CATEGORIA 1

Thrips palmi

CLASSE

CLASSE

4:

CLASSE

y

FRUTAS

e

OUTROS

3:

SEMENTES

10:

DA7 o DA14,
Bactrocera spp.

HORTALIÇAS
Cód.: CUMME

Cód.: CUMME

Cód.: CUMME

2 13 01 03 4

1 08 01 04 3

1 08 03 10 1

REQUISITOS SEGUN ORIGEN:

Requisitos gerais:
R 14

, Dacus spp.

R 6 , R 13
Requisitos específicos exigidos por PARAGUAY para:
ARGENTINA

II. 22. C. PAIS DE DESTINO: PARAGUAY

CF

REQUISITOS

FITOSANITARIOS

CF

BRASIL

GENERALES Y ESPECIFICOS

CF

Cucumis melo

URUGUAY

CF

CF

CF

C.1. EXIGENCIAS CUARENTENARIAS
C.2. EXIGENCIAS NO CUARENTENARIAS
CATEGORIA 4

CATEGORIA 3

CATEGORIA 1

CLASE

CLASE

4:

CLASE

FRUTAS

y

OTROS

3:

SEMILLAS

10:

HORTALIZAS
Cód.: CUMME

Cód.: CUMME

2 13 01 03 4

1 08 01 04 3

1 08 03 10 1

Requisitos generales:
SI, AFIDI, CF,

(CFO),

(CFO),

(CI),

CATEGORIA 1

CLASE

CLASE

4:

CLASE

y

OTROS

3:

DP, IF

FRUTAS

10:

HORTALIZAS
Cód.: CUMME

Cód.: CUMME

Cód.: CUMME

2 13 01 03 4

1 08 01 04 3

1 08 03 10 1

Requisitos generales:

(DA),

(DA), IF, (DC),

IF, (DC), (AO),

(AO), (T), (P)

(T)

Requisitos específicos exigidos por Paraguay:
CF:

CATEGORIA 3

SEMILLAS

Cód.: CUMME

SI, AFIDI, CF,

CATEGORIA 4

II. 22. D. PAIS DE DESTINO: URUGUAY

CF:
DA7
DA1/envío,

o

REQUISITOS

FITOSANITARIOS

GENERALES Y ESPECIFICOS
Cucumis melo
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CF

CF:
DA7 o DA14,

D.1. EXIGENCIAS CUARENTENARIAS

Anastrepha
grandis.
CATEGORIA 4

CATEGORIA 3

CATEGORIA 1

CLASE

CLASE

4:

CLASE

FRUTAS

y

OTROS

PARAGUAY
3:

SEMILLAS

10:
CF

CF:
DA7 o DA14,

HORTALIZAS

Anastrepha
Código:

Código:

Código:

CUMME 2 13

CUMME 1 08

CUMME 1 08

01 03 4

01 04 3

03 10 1

D.2. EXIGENCIAS NO CUARENTENARIAS

Requisitos generales:
SI, AFIDI, CF,

SI, AFIDI, CF,

(CFO),

(CFO),

(CI),

grandis.

DP, IF

(DA),

CATEGORIA 4

CATEGORIA 3

CATEGORIA 1

CLASE

4:

CLASE

y

OTROS

(DA), IF, (DC),

IF, DC, (AO),

CLASE

(AO), (T), (P)

(T)

SEMILLAS

3:

Requisitos específicos exigidos por Uruguay:
CF

CF:
DA7

o

envío,

DA1/
Thrips

palmi
y
DA7 o DA14,

FRUTAS
HORTALIZAS

Código:

Código:

Código:

CUMME 2 13

CUMME 1 08

CUMME 1 08

01 03 4

01 04 3

03 10 1

Requisitos generales:
R 14

Ley No.

R 13

15173

929/88

grandis,

Decreto

Bactrocera spp.,

No.

Dacus spp..

355/90
R6

Requisitos específicos exigidos por URUGUAY para:
ARGENTINA
CF
BRASIL

CF

Decreto
No.

Anastrepha

REQUISITOS SEGUN ORIGEN:

10:
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DECRETO ESTADUAL Nº 41.719, DE 16 DE ABRIL DE 1997
Regulamenta a Lei nº 6.171, de 4 de julho de

V - zelar pelas dunas, taludes e escarpas

1988, alterada pela Lei nº 8.421, de 23 de

naturais ou artificiais;

novembro de 1993, que dispõe sobre o uso,

VI - evitar a prática de queimadas, praticando-

conservação e preservação do solo agrícola

as, somente, nas hipóteses previstas neste
decreto;

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de

VII - evitar o desmatamento das áreas

São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e à

impróprias para exploração agrosilvopastoril e

vista do disposto no artigo 3.º da Lei nº 8.421,

promover a possível vegetação permanente

de 23 de novembro de 1993,

nessas áreas, quando desmatadas;

Decreta:

VIII - recuperar, manter e melhorar as
características físicas, químicas e biológicas do

Artigo 1.º - O uso, conservação e preservação

solo agrícola;

do solo agrícola de que trata a Lei nº 6.171, de

IX

4 de julho de 1988, alterada pela Lei nº 8.421,

manutenção de barragens, estradas, carreadores,

de

caminhos,

23

de

novembro

de

1993,

fica

regulamentado nos termos deste decreto.

-

adequar

a

canais

locação,

e

construção

irrigação

e

e

prados

escoadouros aos princípios de conservação do
solo agrícola.

Artigo 2.º - O solo agrícola patrimônio da

§ 1.º - Considera-se solo agrícola para os efeitos

humanidade cumprindo aos responsáveis pela

deste decreto a superfície de terra utilizada, ou

sua exploração:

passível

I - zelar pelo aproveitamento adequado e pela

agrosilvopastoril.

conservação das águas em todas as suas formas;

§ 2.º - Entende-se por conservação do solo a

II - controlar a erosão do solo, em todas as suas

manutenção e melhoramento de sua capacidade

formas;

produtiva.

III - evitar processos de desertificação;

§ 3.º - As responsabilidades por danos ou

IV - evitar assoreamento de cursos dágua e

prejuízos ao solo agrícola podem decorrer tanto

bacias de acumulação;

de

ação

de

utilização

quanto

de

para

omissão

exploração

e

estabelecidas nos termos deste decreto.

serão
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§ 1.º - Os trabalhos de determinação das classes
Artigo 3.º - A política de uso racional do solo

de capacidade de uso dos solos e de definição

constitui-se no conjunto de objetivos, normas,

de tecnologia de conservação do solo agrícola

procedimentos e ações encetadas pelo poder

serão priorizados pela Secretaria de Agricultura

público, visando à manutenção e à melhoria do

e Abastecimento quando:

potencial produtivo do solo agrícola.

1. houver solicitação formal do interessado;

Parágrafo único - Esse conjunto de medidas se

2. for constatada, em inspeção, irregularidade

aplica, isolada ou concomitantemente, aos

no uso do solo agrícola.

aspectos pertinentes às características físicas,

§ 2.º - Os trabalhos de determinação das classes

químicas, biológicas e especiais do solo

de capacidade de uso dos solos e de definição

agrícola, visando coibir todas as causas de sua

de tecnologia de conservação do solo agrícola

degradação e de sua inviabilização produtiva,

serão efetuados através de análise, avaliação e

devendo levar em conta:

correção, pela Coordenadoria de Assistência

1. o entendimento sistêmico da unidade de

Técnica Integral - CATI da Secretaria de

planejamento e ação, seja ela propriedade rural,

Agricultura e Abastecimento, do projeto técnico

microbacia ou região;

de conservação do solo agrícola providenciado

2. a integração e a diversificação das atividades

pelo interessado ou pelo responsável por

animais e vegetais;

irregularidade no uso do solo agrícola.

3. a utilização racional dos fatores de produção

§ 3.º - Os conceitos e critérios técnicos que irão

disponíveis no local;

notear os trabalhos de determinação de classes

4. a busca de auto-sustentabilidade energética e

de capacidade de uso dos solos e de elaboração

ecológica;

de projetos de definição de tecnologia de

5. a utilização racional dos recursos florestais,

conservação

visando seu manejo sustentado.

estabelecidos com observância do disposto no

do

solo

agrícola

serão

artigo 3.º deste decreto, em portaria do
Artigo 4.º - A utilização e manejo do solo

Coordenador da Coordenadoria de Assistência

agrícola

mediante

Técnica Integral - CATI, da Secretaria de

planejamento embasado na capacidade de uso

Agricultura e Abastecimento, ouvido o Instituto

das terras, de acordo com as técnicas de

Agronômico da Coordenadoria da Pesquisa

conservação do solo agrícola correspondentes.

Agropecuária.

serão

executados
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§ 4.º - Os loteamentos destinados ao uso

§ 3.º - A unidade administrativa responsável

agrosilvopastoril em planos de colonização,

pela autorização para o uso da queimada deverá

redivisão ou reforma agrária deverão obedecer

verificar, em inspeção posterior, o cumprimento

a um planejamento de uso adequado do solo e a

das condições estabelecidas para a realização da

uma divisão em lotes que permitam o adequado

mesma.

manejo

das

águas

de

escoamento,

possibilitando a implantação de plano integrado

Artigo 6.º - As propriedades situadas em região

de conservação do solo, na bacia hidrográfica.

de solo agrícola degradado, bem como as
situadas em áreas de programas especiais,

Artigo 5.º - As queimadas deverão ser evitadas

instituídos pela Secretaria de Agricultura e

e só serão toleradas quando autorizadas

Abastecimento, sujeitar-se-ão ao cumprimento

previamente pela Secretaria de Agricultura e

de planos mínimos e simples, técnicos e

Abastecimento desde que:

exequíveis, de conservação do solo e da água.

I - caracterizem medida fitossanitária que exija

Parágrafo único - Os planos previstos neste

destruição de restos culturais;

artigo poderão ser elaborados às expensas do

II - problemas de ordem social exijam a sua

Estado,

prática em caráter transitório;

Agricultura e Abastecimento ou, se necessário,

III - caracterizem a medida fitotécnica eventual

por técnicos da iniciativa privada e fornecidos

mais adequada à situação em questão.

gratuitamente aos produtores rurais, atendendo-

§ 1.º - As Secretarias de Agricultura e

se prioritariamente aos pequenos e médios

Abastecimento

Ambiente

produtores, facultada a apresentação de planos

estabelecerão, em Resolução Conjunta, as

próprios, elaborados por técnicos habilitados,

condições a serem observadas na realização de

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

e

do

Meio

pelos

técnicos

da

Secretaria

de

queimadas nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2.º - O uso de queimada poderá ser autorizado

Artigo 7.º - Uma região será declarada de solo

pelo

administrativa

agrícola degradado, por ato do Secretário de

definida pelo Coordenador da Coordenadoria

Agricultura e Abastecimento, quando seu uso

de Assistência Técnica Integral - CATI, da

atual e as técnicas de manejo e conservação do

Secretaria de Agricultura e Abastecimento,

solo adotadas acarretarem perda de nutrientes,

mediante requerimento do interessado e prévia

desequilíbrio nutricional, redução da atividade

inspeção do local.

biológica e do nível de matéria orgânica,

dirigente

da

unidade
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deterioração da estrutura do solo e compactação

§ 1.º - Para a recuperação de regiões degradadas

do solo, reduzindo o rendimento das colheitas.

prevista neste artigo poderá a Secretaria de
Agricultura e Abastecimento arcar, total ou

Artigo 8.º - A Secretaria de Agricultura e

parcialmente com as despesas relativas a obras

Abastecimento poderá:

e serviços de motomecanização necessários,

I - promover, às suas expensas, ou em conjunto

bem como fornecer máquinas e implementos

com os poderes públicos federal e municipais, o

agrícolas aos pequenos e médios agricultores,

controle de erosão das estradas rurais, bem

mediante permissão de uso, gratuita e por prazo

como a recuperação de áreas degradadas,

determinado.

públicas ou privadas, abrangidas por programas
especiais da Secretaria de Agricultura e

Artigo 9.º - A Coordenadoria de Assistência

Abastecimento, desde que comprovado o

Técnica Integral - CATI, ouvido o Instituto

indiscutível interesse social;

Agronômico da Coordenadoria da Pesquisa

II - fornecer gratuitamente sementes e mudas,

Agropecuária, estabelecerá as normas técnicas

visando à recuperação de regiões degradadas ou

necessárias a serem adotadas, a fim de evitar e

à proteção de áreas abrangidas por programas

conter a erosão do solo agrícola adjacente às

especiais da Secretaria de Agricultura e

margens das rodovias e ferrovias.

Abastecimento.

§

§ 1.º - Caracterizar-se-á o interesse social para

conservação do solo agrícola as medidas e

fins de recuperação de área degradada, quando:

procedimentos adequados que permitam evitar

1.

alta

ou solucionar problemas de erosão, tanto nos

médios

leitos das estradas, taludes, faixas de domínio,

houver,

concentração

na
de

área

em

questão,

pequenos

e

proprietários;
2.

houver,

1.º

-

Consideram-se

tratamento

de

bem como seus reflexos nas propriedades
na

área

em

questão,

alta

adjacentes, que por sua vez, não poderão

concentração de produção de alimentos básicos;

utilizar-se do leito das estradas para canalizar as

3. a área em questão for responsável pelo

águas de chuva delas oriundas.

abastecimento de água para áreas urbanas ou

§ 2.º - As propriedades adjacentes ficam

contiver nascentes de mananciais;

obrigadas a permitir a utilização das áreas

4. for necessário interromper processo de

necessárias para adequação e manutenção das

erosão acelerada.

estradas ou ferrovias e o escoamento adequado
das águas.
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§ 3.º - Caberá aos órgãos públicos responsáveis

sejam moderadamente absorvidas pelas terras

pelas estradas ou ferrovias, bem como, as suas

ou seu excesso despejado em manancial

concessionárias, nas respectivas esferas de

receptor natural.

atuação, prevenir e corrigir a erosão das

§ 1.º - Não haverá em hipótese alguma

estradas ou ferrovias e das faixas de domínio,

indenização pela área ocupada pelos canais de

de forma a não causar danos às propriedades

escoamento do prado escoadouro revestido

vizinhas.

especialmente para esse fim.
§ 2.º - O escoamento das águas das estradas ou

Artigo 10 - Nas áreas periféricas ao quadro

ferrovias, deverá ser conduzido tecnicamente,

urbano,

de forma a:

a

execução

de

arruamentos,

loteamentos, edificações e obras não poderá

1. não causar erosão e degradação do solo nas

ocasionar a geração de processos erosivos de

propriedades agrícolas;

origem hídrica no solo agrícola adjacente.

2. não poluir cursos dágua;

Parágrafo único - Caberá ao Poder Público

3. não obstruir o tráfego dentro da propriedade.

Municipal, no âmbito de sua competência,

§ 3.º - O escoamento das águas de uma

adotar as medidas necessárias objetivando

propriedade através de outras propriedades, será

controlar e evitar a erosão nas áreas periféricas

efetuado com observância do disposto no

ao quadro urbano:

Código de Águas.

1. prevenindo a degradação do solo agrícola
decorrente da ação das águas originárias de

Artigo 12 - O mau uso do solo atenta contra os

áreas urbanas;

interesses do Estado, exigindo deste serviços de

2. recuperando as áreas atingidas pela erosão

orientação,

decorrente da ação das águas originárias de

permitam o controle integrado e efetivo dos

áreas urbanas.

seus recursos naturais.
§

1.º

-

fiscalização

O

e

repressão

Departamento

de

que

Defesa

Artigo 11 - Todas as propriedades agrícolas,

Agropecuária, da Coordenadoria de Assistência

públicas ou privadas, ficam obrigadas a receber

Técnica Integral - CATI, da Secretaria de

as águas de escoamento das estradas ou

Agricultura

ferrovias desde que tecnicamente conduzidas,

responsável pela fiscalização do cumprimento

podendo essas águas atravessar tantas quantas

deste, sem prejuízo da colaboração de outros

forem as propriedades à jusante, at que essas

órgãos e instituições públicas ou privadas.

e

Abastecimento

o

órgão
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§ 2.º - Todos os órgãos de assistência técnica do

penalmente por sua omissão, desídia ou

Poder Público Estadual ao meio rural deverão

favorecimento ilícito.

dar prioridade à educação de conservação do

§ 3.º - As penalidades serão aplicadas em

solo agrícola.

relação a cada área pertencente a uma mesma
classe de capacidade de uso e submetida ao

Artigo 13 - O descumprimento das Leis nº s

mesmo tipo de uso ou manejo, ainda que se

6.171, de 4 de julho de 1988 e 8.421, de 23 de

refiram ao mesmo imóvel rural.

novembro de 1993, na forma deste decreto,
sujeitará os infratores às seguintes penalidades:

Artigo 14 - O infrator terá um prazo de 30

I - publicação no Diário Oficial do Estado dos

(trinta) dias, a partir da ciência da autuação,

nomes dos proprietários, bem como das

para apresentar defesa dirigida ao Diretor do

respectivas propriedades;

Escritório Regional de Defesa Agropecuária, do

II - multa de 20 (vinte) a 1000 (mil) Unidades

Departamento de Defesa Agropecuária, da

Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs;

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral

III - pagamento dos serviços realizados pelo

- CATI, da Secretaria de Agricultura e

Estado para promover a recuperação das áreas

Abastecimento, podendo, nesse prazo, ter vistas

em processos de desertificação ou degradação,

dos autos.

nos termos do artigo 17 deste decreto.

§ 1.º - No mesmo prazo fixado no "caput" o

§ 1.º - As penalidades acima referidas incidirão

infrator poderá, alternativamente à defesa,

sobre os autores sejam ele arrendatários,

apresentar compromisso de elaboração, em 60

parceiros,

técnicos

(sessenta) dias, prorrogáveis por mais 60

diretores,

(sessenta) dias, a critério da Coordenadoria de

promitentes-compradores ou proprietários de

Assistência Técnica Integral - CATI, desde que

área agrosilvopastoril, ainda que praticadas por

solicitado por escrito e devidamente justificado,

prepostos ou subordinados e no interesse dos

de projeto contendo a determinação das classes

proponentes ou superiores hierárquicos.

de capacidade de uso de solo da área em

§ 2.º - O servidor ou funcionário da

questão e um plano de definição de tecnologia

Administração Direta ou Indireta do Estado

de conservação do solo agrícola, obrigando-se

incumbido

formalmente a implantá-lo no prazo previsto.

posseiros,

responsáveis,

cumprimento

gerentes,

administradores,

da

fiscalização,
deste

orientação

decreto

e

será

§ 2.º - Apresentado o compromisso previsto no

responsabilizado administrativamente, civil e

parágrafo anterior ficará sustada a aplicação de
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penalidade at o decurso do prazo previsto para a

(trinta) dias, contados de sua apresentação ao

implantação do projeto.

órgão.

§ 3.º - Acolhida a defesa, no mérito, ou

§ 1.º - Em caso de força maior comprovada, o

executado corretamente, e dentro do prazo

prazo

previsto, o projeto técnico de conservação do

conservação do solo agrícola poderá ser

solo agrícola, será cancelada a autuação.

prorrogado, a juízo do Departamento de Defesa

§ 4.º - A penalidade será aplicada ao infrator,

Agropecuária, da Coordenadoria de Assistência

em conformidade com as regras de competência

Técnica Integral - CATI, desde que já iniciadas

e gradação estabelecidas neste decreto, quando:

as obras de execução.

1. não for apresentada defesa ou o compromisso

§ 2.º - Finda a implantação do projeto técnico

de que trata o § 1.º deste artigo, no prazo de 30

de conservação do solo agrícola, deverá o

(trinta) dias a contar da ciência da autuação;

autuado dar ciência ao Departamento de Defesa

2. a defesa não for acolhida ou o projeto técnico

Agropecuária, da Coordenadoria de Assistência

de conservação do solo agrícola não for

Técnica Integral - CATI, o qual determinará a

executado corretamente e dentro do prazo

realização de inspeção.

previsto;

§ 3.º - A inspeção do projeto técnico de

3. não for aprovado o projeto técnico de

conservação do solo agrícola implantado deverá

conservação do solo agrícola ou não for

ocorrer, dentro do prazo de 30 (trinta) dias,

providenciada sua correção no prazo fixado.

elaborando-se, neste prazo, relatório em que

§ 5.º - Caberá ao Diretor do Escritório Regional

constará, se for o caso, orientação para correção

de

de defeitos e prazo para essa finalidade.

Defesa

Agropecuária

decidir,

estipulado

no

projeto

técnico

de

motivadamente, acerca da produção de prova
requerida na defesa.

Artigo 16 - As multas previstas no inciso II do
artigo 13 deste decreto serão graduadas em

Artigo 15 - O projeto técnico de conservação

função do dano causado ao solo agrícola,

do solo agrícola, proposto pelo autuado na

consideradas a extensão da área e a seguinte

forma estabelecida no § 1.º do artigo anterior,

classificação:

deverá ser avaliado e, se for o caso, corrigido

I - causar erosão:

pela Coordenadoria de Assistência Técnica

a) laminar:

Integral - CATI, da Secretaria de Agricultura e

1. ligeira;

Abastecimento, em prazo não superior a 30

2. moderada;
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3. severa;

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral

4. muito severa;

- CATI, da Secretaria de Agricultura e

5. extremamente severa;

Abastecimento

b) em sulcos:

considerados danosos ao solo agrícola;

1. superficiais: ocasionais, freqüentes ou muito

VIII - provar assoreamento ou contaminação de

freqüentes;

cursos dágua ou bacias de acumulação.

2. rasos: ocasionais, freqüentes ou muito

§ 1.º - Em caso de reincidência a multa será

freqüentes;

aplicada pelo valor correspondente ao dobro da

3. profundos: ocasionais, freqüentes ou muito

anteriormente imposta.

freqüentes;

§ 2.º - A menor multa aplicada em qualquer

4. muito profundos: ocasionais, freqüentes ou

caso de irregularidade será de 20 (vinte)

muito freqüentes;

Unidades Fiscais do Estado de São Paulo -

II - impedir a correção de erosão adjacente a

UFESPs.

estradas ou ferrovias;

§ 3.º - Os valores das multas serão estabelecidas

III - provocar desertificação;

em Resolução do Secretário de Agricultura e

IV

-

degradar

as

características

físicas,

químicas e biológicas do solo agrícola:

na

fiscalização

de

atos

Abastecimento, graduadas em conformidade
com as disposições deste artigo.

a) dano ligeiro;
b) dano severo;

Artigo 17 - Nas áreas, não abrangidas nos

c) dano extremamente severo;

programas especiais previstos no artigo 8.º, em

V - praticar queimadas sem a necessária

que se verificar processo de erosão ou

autorização ou em desacordo com esta;

desertificação, sem que o proprietário, a que já

VI - construir barragens, estradas, caminhos,

houver sido imposta a penalidade de multa,

canais de irrigação ou prados escoadouros de

pelo mesmo fato, tenha providenciado a

forma inadequada, que facilite processo de

correção, o Poder Público Estadual, através da

erosão:

Secretaria de Agricultura e Abastecimento

a) dano ligeiro;

efetuará

b) dano severo;

recuperação, aplicando ao infrator a penalidade

c) dano extremamente severo;

de

VII - impedir ou dificultar a ação dos agentes

dispendido, nos termos do inciso III do artigo

do Departamento de Defesa Agropecuária, da

13 deste decreto.

obras

pagamento

e

serviços

necessários

correspondente

ao

à

valor
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§ 1.º - A autorização para recuperação das áreas

Conservação do Solo caberá recurso, no prazo

de que trata o "caput" da alçada do Secretário

de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da

de Agricultura e Abastecimento.

penalidade

§ 2.º - O pagamento previsto neste artigo deverá

Departamento de Defesa Agropecuária da

ser efetuado at 30 (trinta) dias contados do

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral

recebimento da respectiva notificação.

- CATI, da Secretaria de Agricultura e

aplicada,

ao

Diretor

do

Abastecimento.
Artigo 18 - As infrações ao presente decreto

Parágrafo único - Acolhido o recurso, no

não contempladas no artigo 16 ficarão sujeitas à

mérito, o Diretor do Departamento de Defesa

penalidade prevista no inciso I do artigo 13.

Agropecuária da Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral - CATI, da Secretaria de

Artigo 19 - São competentes para aplicação das

Agricultura e Abastecimento determinará o

penalidades previstas no artigo 13 deste

cancelamento do auto de infração e da

decreto:

penalidade aplicada.

I - os Diretores dos Escritórios Regionais de
Defesa Agropecuária do Departamento de

Artigo 21 - As multas aplicadas por infração a

Defesa Agropecuária, da Coordenadoria de

este decreto, bem como o pagamento dos

Assistência Técnica Integral - CATI, da

serviços, previsto nos artigos 13, inciso III e 17,

Secretaria de Agricultura e Abastecimento: as

serão recolhidos ao Fundo Especial de Despesa

penalidades previstas nos inciso I e II;

do Departamento de Defesa Agropecuária da

II - o Diretor do Centro de Fiscalização de

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral

Insumos

- CATI da Secretaria de Agricultura e

e

Conservação

do

Solo

do

Departamento de Defesa Agropecuária da

Abastecimento.

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral

Parágrafo único - O recolhimento de que trata

- CATI, da Secretaria de Agricultura e

este artigo deverá ocorrer no prazo de 30

Abastecimento: as penalidades previstas nos

(trinta) dias a contar do recebimento da

incisos I e III.

notificação que der ciência da aplicação da
penalidade ou do não acolhimento da defesa ou

Artigo 20 - Das penalidades aplicadas pelos

do recurso, ou, ainda, do valor dos serviços

Chefes dos Escritórios Regionais e pelo Diretor

executados, quando for o caso.

do Centro de Fiscalização de Insumos e
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Artigo 22 - As penalidades pecuniárias cujos

§ 3.º - O disposto neste artigo aplica-se também

valores não forem recolhidos nos prazos

no tocante à correção dos problemas de erosão

estipulados serão encaminhadas pela Secretaria

causados

de Agricultura e Abastecimento à Procuradoria

existentes.

pelas

estradas

e

ferrovias

já

Geral do Estado, para inscrição na dívida ativa
e cobrança judicial.

Artigo 25 - Nos concursos públicos para
provimento de cargo ou preenchimento de

Artigo 23 - A Secretaria da Fazenda, a

função-atividade de Engenheiro Agrônomo, a

Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Segurança Pública, quando solicitadas pela

deverá

Secretaria de Agricultura e Abastecimento,

necessários ao cumprimento deste decreto.

incluir

testes

de

conhecimentos

colaborarão para o cumprimento do disposto
neste decreto.

Artigo 26 - Para os fins de aplicação deste
decreto qualquer interessado em condições de

Artigo 24 - O Estado, através da Secretaria de

colaborar gratuitamente ou por dever de ofício

Agricultura e Abastecimento, alocará recursos

com

específicos do seu orçamento para a aplicação e

preferencial

cumprimento da legislação de uso do solo

experimentação,

agrícola.

Estado, relacionado com essa área de trabalho.

os

poderes
aos

públicos

terá

acesso

órgãos

de

informações,

educação

e

pesquisa

do

§ 1.º - Todas as práticas e procedimentos a
serem utilizados no cumprimento deste decreto

Artigo 27 - Toda pessoa física ou jurídica que,

deverão, obedecendo a planejamento técnico,

de

ter

e

cumprimento deste decreto será considerada

subsidiados,

prestadora de relevantes serviços e, a critério

advindos do poder público estadual, para o

das Secretarias da Educação e de Agricultura e

meio rural.

Abastecimento, aqueles que especialmente se

§ 2.º - Todos os projetos de financiamento

destacarem

agrícola que envolverem a aplicação de

comprobatório de sua participação.

recursos públicos estaduais devem exigir o

Parágrafo único - Os portadores do certificado

cumprimento

comprobatório a que se refere este artigo terão

prioridade

financiamento

nas

linhas

com

do

condição resolutiva.

de

recursos

presente

crédito

decreto

como

alguma

forma,

farão

jus

contribuir

a

um

para

o

certificado

seus nomes publicados no Diário Oficial do
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Estado, bem como farão jus, em igualdade de

Artigo 30 - Este decreto entrará em vigor na

condições

data de sua publicação.

e

preenchidos

os

respectivos

requisitos às seguintes vantagens:
1. preferência no atendimento por parte dos
órgãos de pesquisa e associações técnicas,
quanto a problemas agrosilvopastoris;
2. preferência para instalação, em áreas de sua
propriedade, de campos de cooperação para
demonstração prática de técnicas de cultura ou
para produção de sementes e mudas;
3. preferência para receber, gratuitamente, dos
órgãos oficiais, projetos técnicos de:
a) eletrificação rural;
b) perfuração de poços profundos;
c) controle da poluição.

Artigo 28 - Os proprietários das 5 (cinco)
melhores propriedades de cada município,
considerados destaques no aprimoramento do
trabalho de conservação do solo agrícola
desenvolvido num período mínimo de 5 (cinco)
anos, em concurso promovido pela Secretaria
de Agricultura e Abastecimento, receberão o
troféu "Protetor do Solo".

Artigo 29 - Serão estabelecidas em Resoluções
do Secretário de Agricultura e Abastecimento
as instruções complementares que se fizerem
necessárias para o fiel cumprimento deste
decreto.
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RESOLUÇÃO SAA-07, DE 14 DE MAIO DE 1997

O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E

100,00UFESP’s por dia até o limite de 1.000,00

ABASTECIMENTO,

UFESP’s;

tendo

em

vista

o

dispositivo no § 3º do artigo 16 do Decreto

III –

41.719/97,

químicas e biológicas do solo agrícola:

Resolve:

Valor em UFESP’s por hectare

degradar as

características

físicas,

1. dano ligeiro – 20,00
Artigo 1º - ficam estabelecidos os seguintes

2. dano severo – 40,00

valores em Unidades fiscais do Estado de São

3. dano extremamente severo – 80,00

Paulo – UFESP’s para multas por infrações

IV – praticar queimadas sem a necessária

às Leis nºs 6.171/88 e 8.421/93 previstas no

autorização ou em desacordo com a mesma:

artigo 16 do Decreto nº 41.719/97 (uso,

para todos os casos – 20,00 UFESP’s por

conservação e preservação do solo agrícola)

hectare;

I – causar erosão:

V – construir barragens, estradas, caminhos,

a) laminar – Valor em UFESP’s em hectares

canais de irrigação ou prados escoadouros de

1. ligeira 2,50

forma inadequada, que facilite processo de

2. moderada 5,00

erosão:

3. severa 10,00

Valor em UFESP’s por hectare:

4. muito severa 20,00

1. dano ligeiro – 100,00

5. extremamente severa 40,00

2. dano severo – 500,00

b) em sulcos: Ocasionais – Freqüentes – Muito

3. dano extremamente severo – 1000,00

Freqüentes – Valores em UFESP’s por hectare

VI – impedir ou dificultar a ação dos agentes do

1. superficiais – 5,00 – 10,00 – 20,00

Departamento de Defesa Agropecuária, da

2. rasos – 10,00 – 20,00 – 40,00

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral,

3. profundos – 20,00 – 40,00 – 60,00

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento,

4. muito profundos – 40,00 – 60,00 – 80,00

na fiscalização de atos considerados danosos ao

II – impedir a correção de erosão adjacente a

solo agrícola: para todos os casos; 100,00

estradas ou ferrovias:

UFESP’s
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VII – provocar assoreamento ou contaminação
de cursos d’água ou bacias de acumulação; o

Artigo 3º - A menor multa aplicada em

valor da multa pela infração que deu causa ao

qualquer irregularidade será de 20 Unidades

assoreamento ou contaminação será acrescido

Fiscais do Estado de São Paulo – UFESP’s

de 50% (cinqüenta por cento)
VIII – provocar desertificação; para todos os

Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na

casos – 1.000,00 UFESP’s

data de sua publicação.

Artigo 2º - Em caso de reincidência, a multa
será aplicada pelo valor correspondente ao
dobro da anteriormente imposta.
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PORTARIA MAPA-291, DE 23 DE JULHO DE 1997

O

MINISTRO

DE

ESTADO

DA

SEREM ADOTADOS PELA CAMPANHA

AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO,

NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO

no uso da atribuição que lhe confere o Art. 87.

CANCRO CÍTRICO - CANECC CRITÉRIOS

Parágrafo único, inciso II, da Constituição,

DE INTERDIÇÃO

considerando

as

disposições

contidas

no

Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal,

1.

O

critério

de

aprovado pelo Decreto nº 24.114, de 12 de abril

contaminadas

de 1934, e tendo em vista o que consta do

causada pela bactéria Xanthomonas axonopodis

Processo MA nº 21000.002329/97-54, resolve:

pv. citri (Hasse, 1915) Vauterin et al., 1995, é

pela

interdição
doença

de

cancro

áreas
cítrico

por imóvel ou propriedade.
Art. 1° Aprovar as Normas, em anexo, sobre

1.1.

Detectado

o

exigências, critérios e procedimentos, a

contaminação

serem adotados pela Campanha Nacional de

providenciada a coleta para diagnóstico em

Erradicação do Cancro Cítrico — CANECC,

laboratório oficial. O responsável pelo imóvel

em áreas contaminadas pela doença e

ou propriedade será notificado mediante auto de

naquelas que venham a ser afetadas.

interdição lavrado em três vias, ficando

pelo

material

suspeito

cancro

cítrico,

de
será

proibida a saída de qualquer material cítrico.
Art. 2° As Normas referidas no Art. 1º serão

1.2. O imóvel ou propriedade no qual fique

aplicadas pelos órgão de Defesa Sanitária

comprovada a ocorrência do cancro cítrico

Vegetal das Unidades da Federação.

permanecerá interditado, encaminhando-se a 2ª
via do auto de interdição à Coordenadoria Geral

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de

da CANECC para publicação.

sua publicação, ficando revogada Portaria nº

1.3. Os imóveis ou propriedades limítrofes ou

62, de 16 de fevereiro de 1995.

circunvizinhas

abrangidos

pelo

raio

de

erradicação serão também interditados·e os não
ANEXO I

abrangidos serão inspecionados imediatamente
para comprovação, ou não, da sanidade em

NORMAS, SOBRE EXIGÊNCIAS,
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS - A

relação ao cancro cítrico e sujeitos aos mesmos
critérios dos itens 1.1 e 1.2.
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1.4. Nos imóveis ou propriedades declarados

que a adquirente solicite, por meio do seu órgão

interditados

competente de Defesa Sanitária Vegetal, a

serão

aplicadas

as

seguintes

medidas:

necessária autorização à Comissão Executiva

a) saneamento do foco por meio de um dos

da CANECC da Unidade da Federação

métodos descritos no item 3 dos Critérios de

produtora, que estabelecerá normas especificas

Erradicação;

sobre

b) após o saneamento do foco, fica proibido,

obrigatoriamente estar acompanhado, da via

por dois anos, o plantio de vegetais do gênero

original da Permissão de Trânsito na qual

citrus e afins nas áreas abrangidas pelo raio,

devera constar o número do Certificado de

sendo permitido nas demais áreas do imóvel ou

Sanidade Vegetal.

o

assunto.

O

material

deverá

propriedade o plantio de variedades indicadas
de citrus, exceto a instalação de viveiros de

3. Os frutos cítricos das plantas remanescentes

mudas cítricas, que dependera de autorização

consideradas indenes, produzidas em imóveis

da Comissão Executiva da CANECC;

ou propriedades interditadas, somente poderão

c) da(s) reinspeção(ções) na(s) áreas(s) que

ser comercializados dentre da própria unidade

sofreu (ram) erradicação c.1) quando da

da federação após o cumprimento das seguintes

utilização dos métodos 02 e 03 dos Critérios de

exigências:

Erradicação, as reinspeções serão bimestrais no

a) erradicação do foco e área perifocal, através

primeiro ano e trimestrais no segundo ano.

da aplicação de um dos métodos estabelecidos

d) nos imóveis ou propriedades interditados, as

no item 3 dos Critérios de Erradicação,

reinspeções das plantas remanescentes serão

determinado pela Comissão Executiva da

realizadas semestralmente até a liberação do

CANECC;

imóvel podendo, a critério da Comissão

b) obtenção do Certificado de Sanidade Vegetal

Executiva,

emitido pelo órgão executor com validade

realizar

as

reinspeções

trimestralmente.

limitada à periodicidade das reinspeções;
c) os frutos para consumo "in natura" deverão

2. As mudas e o material de propagação

ser tratados com produto bactericida registrado

vegetativa

no

de

citrus

produzidos

nas

Ministério

da

Agricultura

e

do

propriedades indenes das unidades da federação

Abastecimento e cadastrado nas respectivas

com ocorrência de cancro cítrico poderão ser

unidades da federação;

comercializados para outras unidades, desde
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d)

a

remessa

de

frutas

cítricas

será

7. O transporte de frutos cítricos previsto na

acompanhada de Nota Fiscal ou do Produtor e

alínea "d" do item 3 e nos itens 4 e 5 será

Permissão de Trânsito, na qual constará,

realizado a granel por veículo adequadamente

obrigatoriamente, o número do Cerificado de

coberto, em embalagens descartáveis ou em

Sanidade Vegetal, o destino e o percurso a ser

caixas devidamente desinfestadas, de acordo

obedecido;

com as instruções dos Engenheiros Agrônomos

e) as exigências previstas na alínea anterior

executores da Campanha.

constarão na via que permanece no talonário de
Nota Fiscal ou do Produtor.

8.

Em

casos

excepcionais,

a

Comissão

Executiva poderá propor à Coordenação Geral
4. Os frutos cítricos produzidos em imóveis ou

da CANECC, a criação de micro-região onde

propriedades de municípios ainda interditados,

serão estabelecidas as medidas especiais de

por força de orientação em Portarias anteriores,

Defesa Sanitária Vegetal, visando a imediata

poderão ser comercializados livremente, desde

erradicação do cancro cítrico nas áreas.

que atendidas as exigências contidas nas alíneas
"c", "d" e "e" do item 3 desta norma.

9. Os proprietários, arrendatários ou ocupantes
a qualquer titulo de imóveis ou propriedades

5. Os frutos cítricos produzidos em imóveis ou

que tiverem plantas cítricas erradicadas, ficam

propriedades indenes, de municípios com

obrigados a eliminar, às suas expensas, as

ocorrência de cancro cítrico nos últimos dois

rebrotas e sementeiras, sob pena de aplicação

anos, poderão ser comercializados livremente,

das sanções previstas em lei.

desde que atendidas as exigências contidas nas
alíneas "'c", "d" e "e" do item 3 desta norma.

10. Os casos omissos serão resolvidos pela
Coordenação de proteção de Plantas.

6. A comercialização de frutos cítricos,
produzidos

nos

municípios

indenes

das

ANEXO II

unidades da federação com ocorrência de
cancro cítrico, poderá ser efetuada livremente
em todo o território nacional.

NORMAS, SOBRE EXIGÊNCIAS,
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS, A
SEREM ADOTADAS PELA CAMPANHA
NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO
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CANCRO CÍTRICO - CANECC CRITÉRIOS
DE ERRADICAÇÃO

foco, podendo ser ampliado a critério da
Comissão Executiva da CANECC.
2.5. Verificada a incidência do cancro cítrico

Entende-se por erradicação as medidas a serem

em viveiros de mudas, porta-enxertos e

adotadas para eliminação completa da bactéria

sementeiras, haverá a eliminação total dessas

Xanthomonas axonopodis pv. citri (Hasse,

plantas, bem como, dos demais viveiros

1915) Vauterin et al., 1995, agente causal da

situados num raio mínimo de 200 metros, a

doença do cancro cítrico.

partir do viveiro contaminado.
2.5.1. Existindo pomar cítrico próximo ao

1. Para efeito da erradicação da bactéria, serão

viveiro contaminado, abrangido pelo raio

adotados 4 métodos alternativos, de acordo com

mínimo de 10 metros, medidos a partir da

as condições do pomar e do níve1 de infestação

periferia do viveiro contaminado, aplicar-se-á

da doença; a critério da Comissão Executiva da

um dos 4 métodos de erradicação.

CANECC.

2.5.2. Existindo viveiro próximo a pomar
cítrico

2. DOS CRITÉRIOS

contaminado,

abrangido

pelo

raio

mínimo de 200 metros, medidos a partir da (s)
planta (s) foco (s), o mesmo deverá ser

2.1.

Verificada

a

incidência

do

cancro

eliminado.

cítrico·em pomares comerciais domésticos ou

2.6. Os viveiros de mudas, porta-enxertos ou

de economia subsidiária, localizados tanto na

sementeiras do gênero citros existentes num

zona rural como urbana, será procedida a

raio de 1.000 metros, além do raio mínimo

aplicação de um dos 4 métodos de erradicação

definido no item anterior, permanecerão sob

do cancro cítrico.

quarentena por um período mínimo de 6 meses

2.2. Denominar foco a planta ou as plantas

e procedidas inspeções a cada 30 dias e, no

contaminadas.

final do período, comprovada a sanidade, a

2.3, Chamar de área perifocal aquela área

quarentena será levantada.

abrangida pelo raio, a partir da (5) planta (5)

2.7.

contaminadas.

ocupantes a qualquer título de imóveis rurais e

2.4. Estabelecer um raio mínimo de erradicação

urbanos, que tiverem nas suas propriedades

da doença de 30 metros a partir da(s) planta(s)

plantas cítricas erradicadas, ficam obrigados a

Os

eliminar

proprietários,

as

rebrotas

arrendatários

e

sementeiras

ou

que
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porventura apareçam após a erradicação, às

a) mecânico - consiste no corte ou arranque

suas expensas.

total da planta mediante o emprego de tratores,
implementos

3. DOS MÉTODOS

agrícolas

e

ferramentas

apropriadas;
b) mecânico-químico - consiste no·corte do

3.1. Conforme referido no item 1, serão 4 os

tronco da planta, na altura de 30 a 40 cm do

métodos de erradicação do cancro cítrico, a

solo, seguido da aplicação tópica de arbusticida

saber:

no

a) método 1: eliminação da planta ou plantas

aparentes; os métodos mecânico e mecânico-

contaminadas e das demais contidas num raio

químico serão obrigatoriamente seguidos de

mínimo de 30 metros, consideradas suspeitas de

remoção e enleiramento do material resultante,

contaminação;

incluindo-se varredura de folhas, ramos e

b) método 2: eliminação da planta ou plantas

frutos, com posterior incineração total; os

contaminadas e poda drástica das demais

arbusticidas a serem empregados no método

contidas num raio mínimo de 30 metros,

mecânico-químico deverão estar registrados no

consideradas suspeitas de contaminação;

Ministério da Agricultura e do Abastecimento e

c) método 3; eliminação da planta ou plantas

cadastrados

contaminadas e desfolha química das demais

federação.

contidas

3.3.

num

raio

mínimo

30

metros,

toco

A

remanescente

e

raízes,

nas

respectivas

poda

drástica

de

da

planta(s)

contaminada(s)

d) método 4: poda drástica da(s) planta(s)

contaminação objeto dos métodos 2 e 4

contaminada(s)

descritos no item 3.1, alíneas "b" e "d", será

pulverização

no

raio

ou

unidades

consideradas suspeitas de contaminação;

e

e

quando

suspeita(s)

de

perifoca1 mínimo de 30 metros com calda

efetuada obedecendo os seguintes critérios:

cúprica na concentração de 0,1% de cobre

a) a poda em questão consiste na ,eliminação de

metálico; repetir a pulverização a cada brotação

parte da copa da planta mediante corte com

nova.

moto-serra, serrote ou tesoura de poda, de

3.2. Na eliminação de plantas suspeitas de

acordo com o porte das plantas, mantendo-se

contaminação da área perifocal objeto do

apenas os ramos primários e ou secundários em

método 1- descrito no item 3.1. a1ínea "a",

formação, com comprimento máximo de 80 cm,

deverá ser empregado um dos métodos abaixo:

a Partir das ramificações (pernadas);
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b) os ramos e os restos da planta podada

pulverização de calda cúprica, na concentração

deverão ser incinerados em local mais próximo

de 0,1% de cobre metálico, quando cerca de

possível do foco;

80% das folhas·dos brotos estiverem totalmente

c) no caso da aplicação do método 4, pulverizar

abertas; repetir a pulverização a cada 20 a 30

com desinfetante à base de amônia quaternária,

dias, durante os primeiros 90 dias, 4.2. As

na concentração de 0,1 % o esqueleto da planta

brotações decorrentes da poda drástica deverão

resultante da poda e área correspondente à

sofrer desbastes para recondução das plantas,

projeção da copa da planta (s) podada (s);

seguindo-se as orientações técnicas.

d)

pulverizar,

com

calda

cúprica,

na

4.3. Todas as operações previstas nos sub-itens

concentração de 0,25% de cobre metálico,

anteriores

são

da

obrigatoriedade

todos os cortes e o esqueleto da planta

responsabilidade do proprietário.

e

resultante da poda 3.4. A desfolha química de
plantas suspeitas de contaminação da área

5. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

perifoca1, objeto do método 3 descrito no item
3.1, alínea "c", será efetuada obedecendo os

5.1.

Aos

proprietários,

seguintes critérios:

ocupantes a qualquer titulo de imóveis ou

a) o desfolhante deverá ser aplicado utilizando-

propriedades

se pulverizador de alta pressão que permita a

obrigações e responsabilidade serão aplicadas

cobertura total da parte aérea da planta;

as medidas de erradicação do método 1.

que

arrendatários

descumprirem

ou

suas

b) os desfolhantes deverão estar registrados no
Ministério da Agricultura e do Abastecimento e

ANEXO III

cadastrados na respectiva unidade da federação;
c) as folhas. e frutos derriçados pelo tratamento

NORMAS, SOBRE EXIGÊNCIAS,

deverão ser amontoados no meio das ruas para

CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS, A

incineração ou incorporação ao solo.

SEREM ADOTADAS PELA CAMPANHA
NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO

4. DOS TRATAMENTOS DAS PLANTAS

CANCRO CÍTRICO - CANECC.

PODADAS E OU DESFOLHADAS
CRITÉRIOS DE LIBERAÇÃO
4.1: As primeiras brotações resultantes da poda
e/ou

desfolha

deverão

ser

tratadas

com
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I. Para liberação dos imóveis ou propriedades

5. As recomendações técnicas para o plantio de

interditadas devido a contaminação do cancro

citrus em áreas liberadas serão de cultivares

cítrico, serão obedecidos os seguintes critérios:

que apresentem maior resistência à doença,

a) após o término dos trabalhos de erradicação e

conforme indicação dos órgãos oficiais de

cumpridas as reinspeções previstas no item 1.4

pesquisa.

letra "c" e "d" dos Critérios de Interdição;
b) não ter havido. replantio, surgimento de
novos focos, nem permanência de.·rebrotes ou
sementeiras, durante o período de interdição.

2. O plantio na área perifocal só será permitido
no prazo mínimo de 24. meses. após os
trabalhos de erradicação e realizadas atividades
previstas nos itens 1.4, letra "c" dos Critérios de
Interdição.

3. Os municípios interditados por força de
orientação em Portarias anteriores poderão ser
liberados,

desde que

seja efetuada uma

inspeção geral cujo resultado demonstre sua
viabilidade técnica.

4. Após o cumprimento dos itens 1 e 3, o
Engenheiro

Agrônomo

da

CANECC

apresentará parecer conclusivo à Comissão
Executiva que deverá analisá-lo e emitir termo
de liberação encaminhando-o posteriormente à
Coordenação
publicação.

Geral

da

CANECC

para
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PORTARIA CATI-06, DE 24 DE JULHO DE 1997
ligeira – quando já aparente, mas com menos de

D.O.E de 18/07/97 folhas 08 seção I

25% da camada superficial do solo (horizonte
Dispõe sobre o estabelecimento de critérios

A) removida ou mais de 15 cm de camada

técnicos para efeito de fiscalização do uso do

superficial do solo (horizonte A) remanescente,

solo agrícola no Estado de São Paulo. (uso,

quando

conservação e preservação do solo agrícola)

profundidade normal do horizonte A de um

não

for

possível

identificar

a

solo virgem;
O

Coordenador

da

Coordenadoria

de

Assistência Técnica Integral, fundamentado

moderada – com 25 a 75% da camada

pelos § 3º do artigo 4º e 1º do artigo 12, do

superficial do solo (horizonte A) removida ou,

Decreto 41.719 de 16/04/97 e na conseqüente

com 5 a 15 cm da camada superficial do solo

Resolução SAA 7 de 14/05/97, decide:

(horizonte A) remanescente, quando não for
possível identificar a profundidade normal do

Artigo 1º - Ficam estabelecidos os critérios

horizonte A de um solo virgem;

técnicos para efeito de fiscalização do uso do
solo agrícola no Estado de São Paulo, em

severa – com mais de 75% de camada

atendimento à Lei nº 6.171 de 04 de julho de

superficial de solo (horizonte A) removida e,

1988, alterada pela Lei nº 8.241 de 23 de

com horizonte B já aflorando ou, com menos de

novembro de 1993, conforme artigo 16, inciso

5 cm de camada superficial do solo (horizonte

I, alíneas “a” e “b” do decreto nº 41.719, de 16

A) remanescente, quando não for possível

de abril de 1997.

identificar a profundidade natural do horizonte
A de solo virgem;

Artigo 2º - Os critérios técnicos do artigo
anterior referem-se a erosão laminar ou erosão

muito severa – com toda camada superficial de

em sulco.

solo (horizonte A) já removida e com o
horizonte B afetado (erodido) ou

Artigo 3º - A erosão laminar que pode ser;
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extremamente severa – com horizonte B, em
sua maior parte, já removido e com o C já

raso – sulcos que podem ser cruzados por

atingido, encontrando-se o solo praticamente

máquinas agrícolas, mas não se desfazem com

destruído para fins agrícolas.

o preparo do solo; representados pelos símbolos
,  e  do quadro constante do § 3º deste

§ 1º - A erosão em sulco é classificada em

artigo

função da freqüência dos sulcos.
profundo – sulcos que não podem ser cruzados
ocasional – área com sulcos distanciados mais

por máquinas agrícolas e que ainda não

de 30 metros;

atingiram o horizonte C, representados pelos
símbolos ,  e  do quadro constante do §

freqüente - área com sulcos a menos de 30

3º deste artigo, ou

metros de distância entre si, mas ocupando área
inferior a 75% da gleba erodida ou

muito profundo – sulcos que não podem ser
cruzados por máquinas agrícolas e que já

muito freqüente – área com sulcos a menos de

atingiram

30 metros de distância entre si, mas ocupando

símbolos 7V, 8V e 9V, do quadro constante do

área superior a 75% da gleba erodida.

§ 3º deste artigo;

§ 2º - A profundidade dos sulcos pode ser:

§ 3º - Os símbolos usados para notar a erosão

o horizonte C sendo também

hídrica em sulcos são:
superficial – sulcos que podem ser cruzados por
máquinas agrícolas e se desfazem com o
preparo do solo, representados pelos números 7,
8 e 9, do quadro constante do § 3 º deste artigo;
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Artigo 5º - Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação.
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RESOLUÇÃO SAA-10, DE 17 DE MARÇO DE 1998

Dispõe sobre normas e procedimentos par

Parágrafo Único – O Coordenador da CATI,

efeito de aplicação do Decreto nº 41.719, de

através de Portaria, estabelecerá a estratégia de

16 de abril de 1997, que trata do uso,

orientação definindo as áreas prioritárias e as

conservação e preservação do solo agrícola

ações a serem implementadas.

no Estado de São Paulo.
Artigo 3º - Os Escritórios de Desenvolvimento
O Secretário de Agricultura e abastecimento do

Rural bem como suas unidades deverão,

estado de São Paulo, fundamentado nos artigos

quando solicitado pelo produtor rural, elaborar

4º, 12, 14, 15, e 29 do Decreto nº 41.719/97 e

Projeto Técnico de Conservação do Solo

considerando: o caráter educativo da Lei de

Agrícola conforme roteiro básico anexo.

Uso, Conservação e Preservação do Solo

Parágrafo

agrícola; a necessidade de estabelecer normas e

prioritariamente, os pequenos produtores rurais

procedimentos para o cumprimento do Decreto

assim classificados de acordo com os seguintes

acima citado,

critérios:

Resolve:

1. explore parcela de terra na condição de

Único

–

Serão

atendidos,

proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro:
Artigo 1º - Caberá a coordenadoria de

2.

mantenha

até

2

(dois)

empregados

Assistência Técnica Integral – CATI, através

permanentes, sendo admitido o recurso eventual

dos Escritórios de Desenvolvimento Rural e

à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal

Escritórios de Defesa Agropecuária, bem como

da atividade agropecuária exigir;

suas Unidades, divulgar a Lei de Uso,

3. não detenha, a qualquer título, área superior a

Conservação e Preservação do Solo Agrícola

quatro módulos fiscais, quantificados segundo a

nas respectivas regiões.

legislação em vigor;
4. no mínimo 80% de sua renda bruta anual seja

Artigo 2º - Os Escritórios de Desenvolvimento

proveniente da exploração agropecuária ou

Rural deverão orientar os produtores rurais

extrativa;

quanto à correta utilização do solo agrícola, em

5. residem na propriedade ou em aglomerado

conformidade com a referida legislação.

urbano ou rural próximo.
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4.1. Croqui de localização da gleba na
Artigo 4º - Fica definido que a correção do

propriedade

Projeto Técnico de Conservação do Solo

4.2. Área da gleba em ha

Agrícola proposto pelo autuado, será efetuado

4.3. Situação atual da gleba

pelos Escritórios de Desenvolvimento Rural.

4.3.1. Uso Atual
4.3.2. Tipo de Solo

Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na

4.3.3. Textura do Solo

data de sua publicação.

4.3.4. Declividade
4.3.5. Capacidade de Uso da Terra

Roteiro básico para elaboração de projeto

4.3.6.

Outras

considerações

que

achar

técnico de conservação do solo agrícola

necessárias

1. Identificação do produtor

5. Danos ao solo agrícola conforme legislação

1.1. Nome, RG, CPF

pertinente ao uso, conservação e preservação do

1.2. Endereço para correspondência

solo:

1.3. Área total explorada pelo produtor em ha

5.1. Tipo de dano ao solo agrícola

1.4. Município

5.2. Área atingida pelo dano

1.5. Telefone

5.3. Observações que considerar necessárias

1.6. Condição do produtor
6. Práticas recomendadas para correção do dano
2. Identificação da Propriedade

ao solo agrícola

2.1. Denominação

6.1. Tipo de prática recomendada

2.2. Localização

6.2. Área que será abrangida pela prática

2.2.1. Município

conservacionista

2.2.2. Área total em ha

6.3. Época em que a prática será realizada (mês

2.2.3. Cadastro no INCRA

e ano)

2.2.4. Nome do Proprietário

6.4. Custo total envolvido
6.5. Observações que considerar necessárias

3. Roteiro de Acesso
7.
4. Caracterização da Gleba

Recomendações

Técnicas

práticas recomendadas)

(detalhar

as
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8. Técnico Responsável
8.1. Nome, RG
8.2. Profissão, CREA nº
8.3. Assinatura

9. Produtor
9.1. Declaração de estar de acordo com as
informações contidas no projeto
9.2. Nome, RG, e CPF
9.3. Assinatura
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RESOLUÇÃO SAA-26, DE 08 DE JULHO DE 1998
Institui

Cadastro

de

Estabelecimentos

entrepostos de recepção de frutos cítricos

Industriais de Manipulação e de Colheita de

deverão:

Citros e Dispõe sobre normas e critérios a

I - ter equipamentos e instalações apropriados

serem observados na execução da Campanha

para desinfecção ou expurgo de caixarias,

Nacional de Erradicação do Cancro Cítrico

materiais

no Estado

materiais ou objetos suscetíveis de disseminar

de colheita,

veículos

e outros

pragas ou doenças;
O Secretário de Estado de Agricultura e

II - ter instalações ou equipamentos de

Abastecimento,

desvitalização

considerando o Termo de Cooperação Técnica

imprestáveis, resíduos de folhas e galhos ou

celebrado entre a União e o Governo do Estado

local adequado para seu depósito.

de São Paulo, relativo ao desenvolvimento dos

Parágrafo único - Ficam sujeitas ao disposto no

serviços

Inciso I deste artigo, também as cooperativas ou

de

defesa

sanitária

vegetal;

considerando as disposições da Portaria MA

ou

destruição

de

frutos

empresas de colheita de frutos cítricos.

291, de 23-7-97;
considerando as disposições da Portaria SDV

Artigo 2º - Caberá aos Escritórios de Defesa

12, de 16-4-85;

Agropecuária, no âmbito de sua respectiva

considerando a necessidade de se evitar o

jurisdição, a inspeção

avanço do cancro cítrico e a disseminação de

equipamentos referidos nos incisos I e II do

outros fitoparasitas que ameaçam a citricultura

artigo anterior, mediante:

paulista;

a)

considerando o firme propósito desta Pasta de

interessado, de requerimento com especificação

erradicar o cancro cítrico do Estado, resolve:

dos equipamentos e instalações;

apresentação,

das

pelo

instalações

e

estabelecimento

b) laudo de inspeção do estabelecimento.
Artigo 1º - Os estabelecimentos industriais do
suco, óleo e demais derivados de frutos cítricos,

Artigo3º - Caberá ao Centro de Defesa

as casas de beneficiamento e embalagem e os

Sanitária Vegetal a aprovação e cadastramento
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do

estabelecimento,

com

a

emissão

do

competente certificado.

Certificado de Sanidade Vegetal, o destino e o
percurso a ser obedecido;
Ill- de outros estabelecimentos cadastrados.

Artigo 4º - Os estabelecimentos cadastrados

Parágrafo único - Os frutos destinados para

são obrigados a, diária e continuamente,

consumo “in natura” deverão ser tratados com

executarem as seguintes medidas profiláticas de

produto bactericida.

defesa sanitária vegetal:
I - desinfecção de caixarias, materiais de

Artigo 6º - Detectando o estabelecimento

colheita, veículos e outros objetos utilizados em

cadastrado fruto contaminado pelo cancro

colheita ou transporte de citros;

cítrico

II - varredura de restos de folhas, frutos e

deverá tomar, de imediato, as seguintes

galhos de todos os veículos de transporte de

providências:

citros, que ingressarem no estabelecimento;

I - identificar a origem do fruto;

III – destruição ou desvitalização de frutos

II - paralisar o recebimento de frutos originários

imprestáveis,

folhas

do mesmo local;

armazenamento

em

e

galhos

ou

local

aprovado

pelo

(Xantomonas

axonopodis

pv.Citri),

III - comunicar o Escritório de Defesa

Escritório de Defesa Agropecuária.

Agropecuária;

Parágrafo único – Às cooperativas ou empresas

IV - somente reiniciar o recebimento após a

de colheita de frutos cítricos cabe apenas a

liberação

obrigação de desinfecção prevista no inciso I

Agropecuária.

pelo

Escritório

de

Defesa

deste artigo.
Artigo 7º - Os estabelecimentos cadastrados
Artigo 5º - Somente poderão ser remetidos aos

são obrigados a permitirem o livre ingresso de

estabelecimentos cadastrados frutos cítricos

fiscais credenciados, bem como apresentar a

provenientes:

documentação solicitada.

I - de pomares de propriedades indenes ao
cancro cítrico;

Artigo 8º - O Certificado de Cadastro de

II - de pomares de propriedades interditadas

Estabelecimento ora instituído valerá como

desde que acompanhados de Nota Fiscal ou

prova de cumprimento das obrigações de

Protocolo e Permissão de Trânsito na qual

desinfecção e desvitalização ou destruição de

constará,

resíduos e refugos cítricos exigida pelo artigo 1º

obrigatoriamente

o

número

do
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da Portaria 12, de 16-4-85, da Secretaria de
Defesa Sanitária Vegetal, do Ministério de
Agricultura e Abastecimento, devendo as
unidades

da

CEAGESP

(Companhia

de

Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) e
demais entrepostos de venda e mercados exigir
sua comprovação.

Artigo 9º - Sem prejuízo da responsabilidade
penal

cabível,

a

infração

às

presentes

disposições acarretará a aplicação das sanções
administrativas previstas no Regulamento de
Defesa

Sanitária

Vegetal,

aprovado

pelo

Decreto Federal 24.114, de 12-4-34 e na
legislação complementar.

Artigo 10 - Os estabelecimentos a que se refere
esta resolução terão o prazo de 60 dias, a contar
de sua publicação, para se adequarem às suas
exigências.

Artigo 11

- Os

Escritórios

de

Defesa

Agropecuária fornecerão aos interessados os
modelos dos formulários, bem como todos os
esclarecimentos que se fizerem necessários.

Artigo 12º - Esta resolução entrará em vigor na
data de sua publicação, ficando revogadas a
Resolução SAA de 4-10-72, a nº 121, de 24-980 e a de 10-11-86.
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PORTARIA MAPA-125, DE 03 DE AGOSTO DE 1998

O

SECRETÁRIO

DE

DEFESA

material está livre de Sirex noctilio, tanto na

AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA

fase adulta como na imatura.

AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO,

Parágrafo único – Excetuam-se da exigência da

no uso da atribuição que lhe confere o Artigo

Permissão de Trânsito e da declaração adicional

83, item

Interno da

ou do Certificado Fitossanitário de Origem o

Secretaria, aprovado pela Portaria Ministerial

trânsito de compensados ou cavacos de 2,5 cm

n.º 319, de 06 de maio de 1966, considerando

de espessura ou menores, móveis e pequenos

as disposições contidas no Regulamento de

objetos de madeira.

Defesa

IV do Regimento

Sanitária

Vegetal

aprovado

pelo

Decreto n.º 24.114, de 12 de abril de 1934,

Art. 2 º Esta Portaria entra em vigor na data de

tendo em vista o que consta do Processo n.º

sua publicação, ficando revogadas as Portarias

21000.003122/98-32

nº 40, de 06 de março de 1989, e nº 76, de 30 de

e

considerando

a

disseminação da vespa da madeira – Sirex
noctilio, em Pinus sp. , nos estabelecimentos do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná,
resolve:

Art. 1º - O trânsito de madeira bruta,
serrada e beneficiada de Pinus sp entre os
Estados acima citados e desses para as
demais unidades da Federação deverá,
obrigatoriamente, estar acompanhado de
Permissão de Trânsito com declaração
adicional fornecida por técnico devidamente
credenciado, conforme Portaria n.º 60, de 14
de

abril

de

1989,

ou

de

Certificado

Fitossanitário de Origem, constando que o

junho de 1995.
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DECRETO ESTADUAL Nº 43.512, DE 02 DE OUTUBRO DE 1998
da

I - preservar e assegurar a qualidade sanitária

Coordenadoria de Defesa Agropecuária da

dos rebanhos e das culturas vegetais, de

Secretaria de Agricultura e Abastecimento e

interesse econômico;

dá providências correlatas

II - controlar e monitorar a qualidade e

Dispõe

sobre

a

organização

utilização dos insumos agropecuários;
GERALDO

ALCKMIN

Governador,

no

FILHO,

Exercício

do

Vice-

Cargo

de

III

-

controlar

e

fiscalizar

a

produção

tecnológica e a qualidade dos produtos e

Governador do Estado de São Paulo, no uso de

subprodutos de origem animal e vegetal;

suas atribuições legais e à vista da manifestação

IV - certificar o padrão de qualidade sanitária

da Secretaria da Administração e Modernização

das espécies animais e vegetais, utilizadas nas

do Serviço Público, Decreta:

cadeias produtivas;
V - controlar e monitorar a preservação, o uso e

CAPÍTULO I

a conservação do solo agrícola.

Disposição Preliminar
CAPÍTULO III
Artigo 1º - A Coordenadoria de Defesa

Da Estrutura

Agropecuária subordinada ao Secretário de
Agricultura e Abastecimento, de que trata o

SEÇÃO I

Decreto nº 43.424, de 1º de setembro de 1998,

Do Detalhamento da Estrutura

fica organizada nos termos deste decreto.
Artigo 3º - A Coordenadoria de Defesa
CAPÍTULO II

Agropecuária tem a seguinte estrutura:

Da Finalidade

I - Conselho da Coordenadoria;
II - Grupo de Defesa Sanitária Animal, com:

Artigo 2º - A Coordenadoria de Defesa

a) Centro de Defesa Sanitária Animal, com

Agropecuária tem por finalidade:

Equipe de Apoio Operacional;
b) Centro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal, com Equipe de Apoio Operacional;
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III - Grupo de Defesa Sanitária Vegetal, com:

Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas,

a) Centro de Defesa Sanitária Vegetal, com

Catanduva, Dracena, Fernandópolis, Franca,

Equipe de Apoio Operacional;

General Salgado, Guaratinguetá, Itapetininga,

b) Centro de Fiscalização de Insumos e

Itapeva, Jaboticabal, Jales, Jaú, Limeira, Lins,

Conservação do Solo, com Equipe de Apoio

Marília, Mogi das Cruzes, Moji Mirim,

Operacional;

Orlândia,

IV - Centro de Análises e Diagnósticos, com:

Piracicaba, Presidente Prudente, Presidente

a) Núcleo de Análises e Diagnósticos de

Venceslau, Registro, Ribeirão Preto, São Paulo,

Insumos Agropecuários;

São João da Boa Vista, São Jos do Rio Preto,

b) Núcleo de Análises de Produtos de Origem

Sorocaba, Tupã e Votuporanga.

Animal;

§ 2º - O Núcleo de Análises de Produtos de

c) Núcleo de Análises de Produtos de Origem

Origem Animal localiza-se no município de

Vegetal;

São Paulo.

d) Núcleo de Diagnósticos de Doenças dos

§ 3º - As Inspetorias de Defesa Agropecuária

Animais;

terão suas sedes e áreas territoriais de atuação

e) Equipe de Apoio Operacional;

definidas por ato do Secretário da Pasta.

V - 40 (quarenta) Escritórios de Defesa

§ 4º - Os Postos de Vigilância Fitozoossanitária

Agropecuária, cada um, com:

serão criados por força de um evento de caráter

a) 2 (duas) Inspetorias de Defesa Agropecuária,

emergencial e localizados estrategicamente, por

com Postos de Vigilância Fitozoossanitária;

portaria do Coordenador, e da mesma forma

b) Núcleo de Apoio Administrativo;

serão extintos, quando cessadas as causas que

VI - Centro Administrativo, com:

lhes deram origem.

a) Núcleo de Finanças;

§ 5º - A Coordenadoria e os Grupos contarão,

b) Núcleo de Pessoal;

cada um, com Assistência Técnica.

c) Núcleo de Suprimentos e Patrimônio;

§ 6º - Os Centros dos Grupos de Defesa

d) Núcleo de Infra-Estrutura;

Sanitária Animal e de Defesa Sanitária Vegetal

e) Núcleo de Convênios;

e os Escritórios de Defesa Agropecuária

VII - Equipe de Apoio Administrativo.

contam, cada um, com Corpo Técnico.

§ 1º - Os Escritórios de Defesa Agropecuária

§ 7º - Os Grupos de Defesa Sanitária Animal e

localizam-se nos municípios de Andradina,

de Defesa Sanitária Vegetal, o Centro de

Araçatuba, Araraquara, Assis, Avaré, Barretos,

Análises e Diagnósticos e as Inspetorias de

Ourinhos,

Pindamonhangaba,
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Defesa Agropecuária contam, cada um, com

e Abastecimento, para um mandato de 2 (dois)

Célula de Apoio Administrativo.

anos, facultada sua recondução.

§ 8º - As Assistências Técnicas, os Corpos

§ 3º - Ao Presidente do Conselho compete:

Técnicos,

1. presidir as reuniões e dirigir os trabalhos;

os

Postos

de

Vigilância

Fitozoossanitária e as Células de Apoio

2. estabelecer cronogramas e convocações das

Administrativo não se caracterizam como

reuniões.

unidades administrativas.

§ 4º - As funções de membro do Conselho não
serão remuneradas, sendo, porém, consideradas

SEÇÃO II

de serviço público relevante.

Do Conselho da Coordenadoria
CAPÍTULO IV
Artigo 4º - O Conselho da Coordenadoria será
presidido

pelo

Agropecuária

e

Coordenador
contará

de

Defesa

9

(nove)

com

Das Atribuições

SEÇAO I

representantes dos segmentos ligados à cadeia

Das Atribuições Comuns

produtiva do setor agropecuário, às instituições
de pesquisas e aos sistemas de saúde.

SUBSEÇÃO I

§ 1º - O Conselho da Coordenadoria tem por

Das Assistências Técnicas

finalidade:
1. promover a integração das atividades

Artigo 5º - As Assistências Técnicas têm, em

desenvolvidas pela Coordenadoria com as

seus respectivos âmbitos de atuação, as

entidades de pesquisas, universidades e a cadeia

seguintes atribuições:

produtiva do setor agropecuário e do setor de

I - assistir o dirigente da unidade no

saúde;

desempenho de suas atribuições;

2. discutir, analisar e propor programas e ações

II - elaborar, acompanhar e avaliar programas e

a serem executados pela Coordenadoria;

projetos referentes à área de atuação da

3. avaliar e propor alterações nas diretrizes

unidade;

estabelecidas para a defesa agropecuária, no

III

âmbito do Estado de São Paulo.

acompanhamento e controle das atividades

§ 2º - Os membros do Conselho serão

desenvolvidas;

designados por ato do Secretário de Agricultura

-

elaborar

e

implantar

sistema

de
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IV - produzir informações gerenciais para
subsidiar as decisões do dirigente da unidade;

Artigo

V - promover a integração entre as atividades e

Administrativo dos Escritórios de Defesa

os projetos das unidades de sua área de atuação;

Agropecuária têm as seguintes atribuições:

VI

I - em relação ao Sistema de Administração de

-

elaborar

normas

e

procedimentos

6º

-

Os

Núcleos

de

Apoio

aplicáveis às unidades de sua área de atuação;

Pessoal, as previstas na alínea "b" do inciso II

VII - controlar e acompanhar as atividades

do artigo 7º e nos artigos 14, 15 e 16 do

decorrentes de convênios e contratos;

Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;

VIII - emitir pareceres e realizar estudos sobre

II - em relação aos Sistemas de Administração

assuntos relativos à defesa agropecuária.

Financeira e Orçamentária, as previstas no

Parágrafo único - A Assistência Técnica do

artigo 10 do Decreto-lei nº 233, de 28 de abril

Coordenador, além das previstas neste artigo,

de 1970;

tem as seguintes atribuições:

III - em relação à administração de material e

1. coordenar os programas especiais definidos

patrimônio:

pela Pasta;

a) organizar e manter atualizado o cadastro de

2. manter intercâmbio de informações com

fornecedores de materiais e serviços;

organizações

b) colher informações de outros órgãos sobre a

governamentais,

governamentais
nacionais,

e

não

estrangeiras

e

idoneidade

de

empresas

para

fins

de

internacionais ligadas ao setor agropecuário;

cadastramento;

3. efetuar auditorias internas, técnicas e

c)

operacionais;

aquisição de materiais ou à prestação de

4. em relação à área de informática:

serviços;

a) propiciar suporte técnico às atividades da

d) analisar as propostas de fornecimento e de

Coordenadoria;

prestação de serviços;

b) definir o equipamento a ser utilizado;

e) providenciar e controlar as locações de bens

c) identificar as necessidades de treinamento,

móveis e imóveis;

providenciar e acompanhar sua realização.

f) elaborar contratos relativos à compra de

preparar

os

expedientes

referentes

à

materiais ou à prestação de serviços;
SUBSEÇÃO II
Dos Núcleos de Apoio Administrativo dos
Escritórios de Defesa Agropecuária

g)

acompanhar,

fiscalizar

e

avaliar

o

cumprimento dos contratos de prestação de
serviços de terceiros;

162

h)

analisar

verificando

a

composição

sua

dos

correspondência

estoques,

u)

com

necessárias à defesa dos bens patrimoniais;

as

promover

medidas

necessidades efetivas e relacionar os materiais

v)

considerados excedentes ou em desuso;

inservíveis, observando a legislação específica;

i) fixar níveis de estoque mínimo, máximo e

x) elaborar relação de materiais considerados

ponto de pedido de materiais;

excedentes ou em desuso, de acordo com a

j) controlar o cumprimento, pelos fornecedores,

legislação específica;

das condições propostas e constantes das

IV - em relação ao Sistema de Administração

encomendas

às

dos Transportes Internos Motorizados, as

unidades responsáveis, a ocorrência de atrasos

previstas nos artigos 8º e 9º do Decreto nº

ou outras irregularidades;

9.543, de 1º de março de 1977;

l) receber, conferir, guardar e distribuir,

V

mediante requisição, os materiais adquiridos;

administrativas:

m) manter atualizados registros de entrada e

a) receber, registrar, autuar, distribuir e expedir

saída e de valores dos materiais em estoque;

papéis e processos;

n) realizar balancetes mensais e inventários,

b) preparar o expediente e expedir certidões;

físicos e financeiros, do material de estoque;

c) acompanhar e prestar informações sobre o

o)

elaborar

efetuadas,

comunicando

levantamento

estatístico

de

providenciar

-

em

o

administrativas

arrolamento

relação

às

de

bens

comunicações

andamento de papéis e processos;

consumo anual para orientar a elaboração do

d) manter arquivo dos papéis e processos;

orçamento;

e) receber e expedir malotes, correspondências

p) cadastrar e chapear o material permanente

e volumes em geral;

recebido;

VI - em relação à copa:

q) registrar a movimentação de bens móveis;

a) executar os serviços de copa;

r) verificar, periodicamente, o estado dos bens

b)

móveis e equipamentos e solicitar providências

mantimentos, bem como dos aparelhos e

para a sua manutenção, substituição ou baixa

utensílios;

patrimonial;

VII - em relação às telecomunicações:

s) providenciar o seguro de bens móveis e

a) executar serviços de telecomunicações;

imóveis;

b)

t) proceder, periodicamente, ao inventário de

equipamentos.

todos os bens móveis constantes do cadastro;

zelar

zelar

pela

pela

correta

correta

utilização

utilização

dos

dos
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SUBSEÇÃO III

SUBSEÇÃO IV

Das Equipes de Apoio Operacional

Das Células de Apoio Administrativo

Artigo 7º - As Equipes de Apoio Operacional

Artigo

8º

-

As

Células

de

Apoio

têm, em suas respectivas áreas de atuação, as

Administrativo têm as atribuições constantes

seguintes atribuições:

dos incisos VI a XI do artigo anterior.

I - preparar certificados de análises, laudos e
diagnósticos;

SEÇÃO II

II - preparar processos de credenciamentos de

Das Atribuições Específicas

pessoas físicas e jurídicas;
III - registrar e cadastrar estabelecimentos,
produtores e comerciantes;

SUBSEÇÃO I
Dos Grupos de Defesa Sanitária Animal e de

IV - preparar documentos para autuação de

Defesa Sanitária Vegetal

estabelecimentos, produtores e transportadores
de produtos agropecuários;

Artigo 9º - Os Grupos de Defesa Sanitária

V - preparar histórico sobre pessoas físicas e

Animal e de Defesa Sanitária Vegetal têm, em

jurídicas envolvidas em processos de autuação;

suas respectivas áreas de atuação, as seguintes

VI - receber, registrar, distribuir e expedir

atribuições:

papéis e processos;

I - normatizar, planejar e coordenar as

VII - preparar o expediente;

atividades de defesa agropecuária, inclusive as

VIII - manter registros sobre a freqüência e as

reguladas

férias dos servidores;

terceirizações;

IX - prever, requisitar e guardar o material de

II - promover auditorias internas, técnicas e

consumo das unidades;

operacionais;

X - manter registro do material permanente e

III - manter sistema de informações.

comunicar

à

unidade

competente

a

-

convênios

SUBSEÇÃO II

desenvolver

características

contratos,

sua

movimentação;
XI

por

de

atuação da unidade.

apoio

outras

atividades

administrativo

à

Dos Centros dos Grupos de Defesa Sanitária
Animal e de Defesa Sanitária Vegetal

e
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Artigo 10 - Os Centros dos Grupos de Defesa

XI - participar do gerenciamento da utilização

Sanitária Animal e de Defesa Sanitária Vegetal,

dos recursos pelos Escritórios de Defesa

por meio de seus Corpos Técnicos, têm, em

Agropecuária;

suas respectivas áreas de atuação, as seguintes

XII

atribuições:

desenvolvimento

I - consolidar e gerenciar a programação dos

próprios

Escritórios de Defesa Agropecuária;

Agropecuária,

II - julgar autos de infração e recursos, e aplicar

treinamentos e avaliar seus resultados;

penalidades, quando necessário;

XIII - promover estudos e realizar diagnósticos

III - credenciar profissionais e habilitar

de situação, bem como efetuar auditorias

estabelecimentos ligados à cadeia produtiva do

internas e externas, técnicas e operacionais.

-

identificar

e

as

dos

dos

necessidades
recursos

Escritórios

bem

como

de

humanos
de

Defesa

colaborar

nos

setor agropecuário;
IV - identificar situações, elaborar e gerenciar a

SUBSEÇÃO III

execução de programas de caráter emergencial;

Do Centro de Análises e Diagnósticos

V - elaborar e baixar normas técnicas e
instruções operacionais para a execução das

Artigo 11 - O Centro de Análises e

atividades

Diagnósticos, por meio de seus Núcleos, além

dos

Escritórios

de

Defesa

Agropecuária;

daquelas previstas nos incisos I a VIII do artigo

VI - desenvolver e manter sistemas de

anterior, tem as seguintes atribuições:

informações gerenciais;

I

VII - estudar e propor alterações na legislação

biológicas

específica;

diagnósticos e laudos inclusive periciais;

VIII - propor a realização de contratos e

II - efetuar auditorias de estabelecimentos de

convênios, bem como executar as atividades

análises e diagnósticos, credenciados pela

deles decorrentes;

Coordenadoria;

IX - manter relacionamento com instituições do

III - manter índex sobre técnicas de análises e

setor agropecuário;

diagnósticos;

X - elaborar relatórios de acompanhamento e

IV

desempenho de atividades;

desenvolvimento de recursos humanos próprios

-

executar

-

e

análises

físicas,

químicas,

bromatológicas,

emitindo

identificar

as

necessidades

de

e de estabelecimentos credenciados, bem como
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colaborar no treinamento e avaliar seus

IV - elaborar a programação das atividades de

resultados.

defesa agropecuária, em seu âmbito de atuação;
V - executar a programação de caráter
SUBSEÇAO IV

emergencial;

Dos Escritórios de Defesa Agropecuária

VI - zelar pelo cumprimento de normas
técnicas, de instruções operacionais e da

Artigo 12

- Os

Escritórios

de

Defesa

legislação pertinente;

Agropecuária têm, por meio de seus Corpos

VII - promover a integração das atividades com

Técnicos, as seguintes atribuições:

órgãos públicos e privados relacionados com o

I - executar as atividades de:

setor agropecuário;

a) combate a pragas e doenças de animais e

VIII - executar auditorias das atividades de

vegetais;

pessoas físicas e jurídicas credenciadas para a

b)

inspeção,

fiscalização

e

controle

da

produção, manipulação, comércio e transporte

execução de atividades delegadas e nas
Inspetorias de Defesa Agropecuária.

de produtos e insumos agropecuários;
c) fiscalização da conservação do solo;
d)

inspeção

e

fiscalização

de

Artigo 13

- As Inspetorias de Defesa

eventos

Agropecuária têm, em seus respectivos âmbitos

agropecuários, recintos de concentração e do

de atuação, além das previstas nas alíneas "a",

trânsito de animais e vegetais;

"b", "c" e "d" do inciso I e nos incisos II a IV e

e) classificação de produtos, subprodutos e

VI do artigo anterior, a atribuição de orientar e

resíduos vegetais de valor econômico, bem

acompanhar a atuação dos Postos de Vigilância

como a fiscalização do cumprimento dessa

Fitozoossanitária.

classificação, pelo comércio;

Artigo

f) certificação de sementes e mudas;

Fitozoossanitária têm, em seus respectivos

g) inspeção higiênico-sanitária e tecnológica de

âmbitos de atuação, as atribuições previstas nos

estabelecimentos e de produtos e subprodutos

incisos II, III, V e VI e nas alíneas "a" e "d" do

de origem animal;

inciso I do artigo 12.

14

-

Os

Postos

de

II - lavrar autos de infração e aplicar sanções
previstas na legislação;
III - emitir atestados, certificados, laudos,
registros e guias de recolhimento;

SUBSEÇÃO V
Do Centro Administrativo

Vigilância
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Artigo 15 - O Centro Administrativo tem por

f)

acompanhar,

fiscalizar

e

avaliar

o

atribuição desenvolver as atividades relativas a

cumprimento dos contratos de prestação de

finanças e orçamento, pessoal, suprimentos e

serviços de terceiros;

patrimônio, transportes, manutenção, zeladoria

II - em relação ao almoxarifado:

e controle de convênios.

a) analisar a composição dos estoques com o
objetivo de verificar sua correspondência às

Artigo 16 - O Núcleo de Finanças tem as

necessidades efetivas;

atribuições previstas nos artigos 9º e 10 do

b) fixar níveis de estoque;

Decreto-lei nº 233, de 28 de abril de 1970.

c) elaborar pedidos de compras para formação
ou reposição de estoque;

Artigo 17 - O Núcleo de Pessoal tem as

d)

controlar

o

atribuições previstas na alínea "b" do inciso II

fornecedores,

do artigo 7º e nos artigos 11 a 16 do Decreto nº

comunicando, às unidades responsáveis, as

42.815, de 19 de janeiro de 1998.

ocorrências de atrasos e outras irregularidades;

das

cumprimento,
encomendas

pelos

efetuadas,

e) receber, conferir, guardar e distribuir,
Artigo 18 - O Núcleo de Suprimentos e

mediante requisição os materiais adquiridos;

Patrimônio tem as seguintes atribuições:

f) manter atualizados registros de entrada e

I - em relação às compras:

saída e de valores dos materiais em estoque;

a) organizar e manter atualizado o cadastro de

g) realizar balancetes mensais e inventários,

materiais e serviços;

físicos e financeiros, do material em estoque;

b) colher informações de outros órgãos sobre a

h) efetuar o levantamento estatístico de

idoneidade

consumo anual para orientar a elaboração do

das

empresas

para

fins

de

cadastramento;

orçamento;

c) preparar expedientes referentes à aquisição

i) elaborar relação de materiais considerados

de materiais e à prestação de serviços;

excedentes ou em desuso, de acordo com a

d) analisar as propostas de fornecimentos de

legislação específica;

materiais e de prestação de serviços;

j) prestar contas junto aos órgãos controladores;

e) elaborar contratos relativos à compra de

III - em relação ao patrimônio:

materiais e à prestação de serviços;

a) cadastrar e chapear o material permanente
recebido;
b) registrar a movimentação dos bens móveis;
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c) verificar, periodicamente, o estado dos bens

c) executar reparos e reformas de imóveis,

móveis, imóveis e equipamentos e solicitar

equipamentos e outros materiais de trabalho da

providências para sua manutenção, substituição

sede;

ou baixa patrimonial;

d) executar serviços de marcenaria, carpintaria

d) proceder, periodicamente, ao inventário dos

e serralharia;

bens móveis constantes do cadastro;

e) zelar pela conservação, manutenção e

e)

limpeza

promover

medidas

administrativas

necessárias à defesa dos bens patrimoniais;
f)

providenciar

o

arrolamento

de

das

máquinas,

equipamentos

e

instalações da sede;
bens

III - em relação à zeladoria:

inservíveis, observando legislação específica;

a) manter ou fiscalizar, quando a cargo de

g) providenciar o seguro dos bens móveis e

terceiros, a vigilância no âmbito da sede;

imóveis;

b) executar ou fiscalizar, quando a cargo de

h) providenciar e controlar as locações de

terceiros, os serviços de limpeza interna e

imóveis que se fizerem necessárias;

externa no âmbito da sede;

i) elaborar relação de materiais considerados

c) controlar a entrada e saída de pessoas e

excedentes ou em desuso, de acordo com a

veículos na área da sede;

legislação específica.

d) executar serviços de portaria;
IV

-

em

relação

às

comunicações

Artigo 19 - O Núcleo de Infra-Estrutura tem as

administrativas:

seguintes atribuições:

a) receber, registrar, autuar, distribuir e expedir

I - em relação ao Sistema de Administração dos

papéis e processos;

Transportes Internos Motorizados, as previstas

b) preparar o expediente e expedir certidões;

nos artigos 7º, 8º e 9º do Decreto nº 9.543, de 1º

c) acompanhar e prestar informações sobre o

de março de 1977;

andamento de papéis e processos;

II - em relação à manutenção:

d) manter arquivo dos papéis e processos;

a) executar os serviços de manutenção de bens

e) receber e expedir malotes, correspondências

móveis e imóveis, instalações e equipamentos

e volumes em geral;

da sede;

V - em relação à copa:

b) manter e conservar sistemas elétricos,

a) executar os serviços de copa;

hidráulicos e de comunicações;
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b)

zelar

pela

correta

utilização

dos

IX - elaborar controles demonstrativos de

mantimentos, bem como dos aparelhos e

saldos;

utensílios;

X - elaborar relatórios sobre a execução

VI - em relação às telecomunicações:

financeira, de acordo com as solicitações dos

a) executar serviços de telecomunicações;

órgãos convenentes;

b)

zelar

pela

correta

utilização

dos

equipamentos.

XI - preparar expedientes sobre reprogramações
de recursos;
XII - elaborar normas e instruções relativas ao

Artigo 20 - O Núcleo de Convênios tem as

recebimento, aplicações e prestações de contas

seguintes atribuições:

de recursos de convênios, em consonância com

I - registrar os recursos recebidos;

o Manual de Gestão de Convênios elaborado

II - efetuar a aplicação dos recursos recebidos

pela Assessoria Técnica da Pasta.

de acordo com os compromissos assumidos e
preparar documentos para autorização de
despesas;

SUBSEÇÃO VI
Da Equipe de Apoio Administrativo

III - examinar documentos comprobatórios de
despesa, verificando se foram atendidas as

Artigo 21 - A Equipe de Apoio Administrativo

exigências legais e regulamentares;

tem as seguintes atribuições:

IV - emitir cheques, ordens de pagamento e

I - as previstas nos incisos VI a XI do artigo 7º

outros documentos;

deste decreto;

V - efetuar aplicações, prestação de contas e

II - prestar apoio administrativo ao Conselho da

recolhimento de impostos retidos;

Coordenadoria.

VI - proceder tomada de contas dos recursos
repassados

aos

Escritórios

de

Defesa

Agropecuária;

CAPÍTULO V
Dos Níveis Hierárquicos

VII - registrar as despesas realizadas;
VIII - elaborar demonstrativos financeiros e a

Artigo 22 - As unidades da Coordenadoria de

prestação de contas dos recursos recebidos e

Defesa Agropecuária têm os seguintes níveis

aplicados, na forma exigida pelos órgãos

hierárquicos:

convenentes;
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I - de Departamento Técnico, os Grupos de

II - os Núcleos de Apoio Administrativo, em

Defesa Sanitária Animal e de Defesa Sanitária

relação aos Escritórios de Defesa Agropecuária.

Vegetal;
II - de Divisão Técnica:

SEÇAO II

a) os Centros dos Grupos de Defesa Sanitária

Dos Sistemas de Administração Financeira e

Animal e de Defesa Sanitária Vegetal e o

Orçamentária

Centro de Análises e Diagnósticos;
b) os Escritórios de Defesa Agropecuária;

Artigo 24 - O Núcleo de Finanças órgão

III - de Serviço Técnico, os Núcleos do Centro

setorial, em relação à unidade orçamentária

de Análises e Diagnósticos;

Coordenadoria de Defesa Agropecuária e órgão

IV - de Seção Técnica, as Inspetorias de Defesa

subsetorial em relação à unidade de despesa

Agropecuária;

Administração da Coordenadoria.

V - de Divisão, o Centro Administrativo;

Parágrafo único - A unidade de despesa

VI - de Serviço, os Núcleos de Apoio

Administração da Coordenadoria compreende

Administrativo e os Núcleos do Centro

as unidades elencadas nos incisos II a IV, VI e

Administrativo;

VII do artigo 3º deste decreto.

VII - de Seção, as Equipes de Apoio

Artigo

Operacional

Administrativo são órgãos subsetoriais, em

e

a

Equipe

de

Apoio

Administrativo.

25

-

Os

Núcleos

de

Apoio

relação às unidades de despesa Escritórios de
Defesa Agropecuária.
CAPÍTULO VI

Dos Órgãos dos Sistemas de Administração

SEÇÃO III

Geral

Do Sistema de Administração dos Transportes
Internos Motorizados

SEÇÃO I
Do Sistema de Administração de Pessoal

Artigo 26 - O Núcleo de Infra-Estrutura órgão
setorial em relação à unidade orçamentária

Artigo 23 - São órgãos subsetoriais:

Coordenadoria de Defesa Agropecuária, órgão

I - o Núcleo de Pessoal, em relação às unidades

subsetorial em relação à unidade de despesa

elencadas nos incisos II a IV, VI e VII do artigo

Administração da Coordenadoria e órgão

3º deste decreto;

detentor em relação aos veículos da sede.

170

Artigo

27

-

Os

Apoio

mediante proposta de seus dirigentes, inclusive

Administrativo dos Escritórios de Defesa

normas sobre prestação de serviços e utilização

Agropecuária

de próprios do Estado;

são

Núcleos

órgãos

de

subsetoriais

e

detentores em relação aos seus próprios

g) responder conclusivamente às consultas

veículos.

formuladas pelos órgãos da administração

Artigo

28

-

As

Inspetorias

de

Defesa

pública sobre assuntos de sua competência;

Agropecuária são órgãos detentores em relação

h) solicitar informações a outros órgãos da

a seus próprios veículos.

administração pública ou entidades;
i) decidir sobre pedidos de "vista" de processos;

CAPÍTULO VII

j) autorizar a produção e a divulgação de

Das Competências

matérias técnico-científicas, bem como a
realização de atividades de treinamento de

SEÇÃO I

pessoal, em regime de cooperação com

Do Coordenador de Defesa Agropecuária

entidades públicas ou privadas;
l) criar comissões e grupos de trabalho não

Artigo 29 - Ao Coordenador de Defesa

permanentes;

Agropecuária, além de outras competências que

II - em relação às atividades da Pasta:

lhe forem conferidas por lei ou decreto, cabe:

a) aprovar a instalação de Postos de Vigilância

I - em relação às atividades gerais:

Fitozoossanitária e definir sua localização e

a) assessorar o Titular da Pasta no desempenho

área de atuação;

de suas funções;

b) aprovar o credenciamento de servidores, de

b) propor ao Secretário o programa de trabalho

profissionais e/ou entidades para o exercício de

e as alterações que se fizerem necessárias;

atividades

c) coordenar,

agropecuária;

orientar

e acompanhar as

específicas

de

sanidade

atividades das unidades subordinadas;

c) requerer providências de ordem policial;

d) zelar pelo cumprimento dos prazos fixados

d)

para o desenvolvimento dos trabalhos;

Coordenadoria;

e) propor a criação, extinção ou modificação de

e) requerer providências de ordem judicial ou

unidades administrativas;

prestar esclarecimentos à Procuradoria Geral do

f)

baixar

regimentos

e

normas

de

funcionamento das unidades subordinadas,

convocar

Estado;

e

presidir

o

Conselho

da
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f) determinar a realização de auditorias técnicas

IV - requerer providências de ordem judicial ou

e operacionais;

prestar

III - em relação ao Sistema de Administração

Regionais do Estado;

de Pessoal, exercer as competências previstas

V - determinar a realização de auditorias

no artigo 25 do Decreto nº 42.815, de 19 de

técnicas e operacionais;

janeiro de 1998;

VI - decidir sobre recursos de multas aplicadas;

IV - em relação à administração de material e

VII - definir a atuação dos Centros, em relação

patrimônio:

a programas e projetos de defesa agropecuária

a) exercer as competências previstas no Decreto

definidos pela Pasta;

nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, que lhe

VIII - baixar instruções operacionais de defesa

forem delegadas pelo Titular da Pasta;

agropecuária, respeitada a legislação pertinente;

b) autorizar o recebimento de doações de bens

IX - requerer auxílio de força policial para

móveis e semoventes, sem encargos;

assegurar o exercício das atribuições do

c) autorizar a venda ou permuta de bens móveis

Departamento;

e semoventes.

X - manifestar-se sobre convênios e contratos

esclarecimentos

às

Procuradorias

relacionados com defesa agropecuária;
SEÇÃO II

XI - autorizar a produção de material de

Dos Diretores de Departamento e de Unidades

conhecimento técnico-científico e a realização

de Nível Equivalente

de atividades de treinamento de pessoal;
XII - solicitar informações a órgãos da

Artigo 30 - Aos Diretores de Departamento e

administração pública;

de unidades de nível equivalente, além de

XIII - em relação ao Sistema de Administração

outras competências que lhe forem conferidas

de Pessoal, exercer as competências previstas

por lei ou decreto, compete:

nos artigos 27 e 29 do Decreto nº 42.815, de 19

I - encaminhar papéis e processos aos órgãos

de janeiro de 1998;

competentes para manifestação;

XIV - em relação à administração de material e

II - subscrever certidões, declarações ou

patrimônio:

atestados administrativos;

a) exercer as competências previstas no Decreto

III - decidir sobre pedidos de "vista" de

nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, que lhe

processos;

forem delegadas pelo Titular da Pasta;
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b) autorizar a transferência de bens móveis de

III - aplicar medidas e impor as penalidades

uma para outra unidade subordinada;

previstas na legislação de defesa agropecuária;

c) autorizar a venda ou permuta de bens móveis

IV - requerer providências de ordem judicial

ou semoventes.

para assegurar o exercício das atribuições do
Centro;
SEÇÃO III

V - requisitar auxílio de força policial para o

Dos Diretores de Divisão, de Serviço e de
Unidades de Nível Equivalente

desempenho de suas atribuições;
VI - assinar cheques e documentos de
convênios e contratos, relativos à sua área de

Artigo 31 - Aos Diretores de Divisão, de

atuação.

Serviço e de unidades de nível equivalente, em
suas respectivas áreas de atuação, além de

Artigo 33 - Ao Diretor do Centro de Análises e

outras competências que lhes forem conferidas

Diagnósticos compete, ainda:

por lei ou decreto, compete:

I - baixar normas para a realização de análises

I - orientar e acompanhar o andamento das

informativas, fiscais, periciais e diagnósticos;

atividades das unidades subordinadas;

II - subscrever laudos, boletins e certificados de

II - em relação ao Sistema de Administração de

análises e diagnósticos;

Pessoal, exercer o previsto no artigo 30 do

III - assinar cheques e documentos de

Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998.

convênios e contratos, relativos à sua área de
atuação.

Artigo 32 - Aos Diretores dos Centros dos
Grupos de Defesa Sanitária Animal e Vegetal

Artigo 34 - Aos Diretores dos Núcleos do

compete, ainda:

Centro de Análises e Diagnósticos compete,

I - conceder e cancelar registros a pessoas

ainda, emitir laudos, boletins e certificados de

físicas ou jurídicas para o exercício de

análises e diagnósticos.

atividades relacionadas com sua área de
atuação, nos termos da legislação em vigor;

Artigo 35 - Aos Diretores dos Escritórios de

II - conceder e cancelar registros e certificados

Defesa

a

Inspetorias de Defesa Agropecuária compete,

produtos

e

insumos

agropecuários

relacionados com sua área de atuação, nos
termos da legislação em vigor;

ainda:

Agropecuária

e

aos

Chefes

de
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I - aplicar medidas e impor as penalidades

II - aprovar a relação de materiais a serem

previstas na legislação de defesa agropecuária;

mantidos em estoque e de materiais a serem

II - requisitar auxílio de força policial para o

adquiridos;

desempenho de suas atribuições;

III - efetuar baixa de bens móveis e de

III - requerer providências de ordem judicial, no

patrimônio, mediante autorização do dirigente

âmbito da respectiva área de atuação.

da unidade de despesa.

Artigo

36

-

Ao

Diretor

do

Centro

Artigo 38 - Ao Diretor do Núcleo de Infra-

Administrativo compete, ainda:

Estrutura compete, ainda:

I - subscrever certidões, declarações ou

I - expedir certidões de peças e autos

atestados administrativos;

arquivados;

II - decidir sobre pedidos de "vista" em

II - em relação ao Sistema de Administração

processos arquivados;

dos

III - em relação aos Sistemas de Administração

enquanto dirigente de órgão detentor, as

Financeira e Orçamentária, as previstas no

previstas no artigo 20 do Decreto nº 9.543, de

artigo 15 do Decreto-lei nº 233, de 28 de abril

1º de março de 1977.

Transportes

Internos

Motorizados,

de 1.970, em conjunto com o dirigente da
unidade de despesa correspondente;

Artigo 39 - Ao Diretor do Núcleo de

IV - em relação à administração de material e

Convênios compete:

patrimônio:

I

a) aprovar a relação de materiais a serem

programação financeira;

mantidos em estoque e a de materiais a serem

II - aprovar a prestação de contas de convênios

adquiridos;

e contratos;

b) assinar convites e editais de tomada de

III - assinar cheques, ordens de pagamento, e de

preços;

transferência de fundos e outros tipos de

c) requisitar materiais ao órgão central.

documentos adotados para a realização de

-

autorizar

pagamentos,

conforme

a

pagamentos de despesas de convênios, em
Artigo 37 - Ao Diretor do Núcleo de

conjunto

com

Suprimentos e Patrimônio compete, ainda:

correspondentes.

os

diretores

I - assinar convites e editais de tomada preços;
SEÇÃO IV

dos

Centros
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Dos Chefes de Seção e Unidades de Nível

d) determinar o arquivamento de processos e

Equivalente

papéis em que inexistam providências a tomar
ou cujos pedidos careçam de fundamento legal;

Artigo 40 - Aos Chefes de Seção e unidades de

e)

manter

seus

nível equivalente em suas respectivas áreas de

permanentemente

atuação, compete, ainda:

andamento

I - distribuir os serviços;

subordinadas;

II - orientar e acompanhar as atividades dos

f)

servidores subordinados;

subordinadas e responder pelos resultados

III - exercer o previsto no artigo 31 do Decreto

alcançados, bem como pela adequação dos

nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998.

custos dos trabalhos executados;

das

avaliar

o

superiores
informados

imediatos
sobre

o

atividades

das

unidades

desempenho

das

unidades

g) adotar ou sugerir, conforme o caso, medidas
SEÇÃO V

objetivando:

Das Competências Comuns

1. o aprimoramento de suas áreas;
2. a simplificação de procedimentos e a

Artigo 41 - São competências comuns ao

agilização do processo decisório relativamente

Coordenador e demais dirigentes de unidades,

a assuntos que tramitem pelas unidades

até o nível de Diretor de Serviço e de unidades

subordinadas;

de nível equivalente, em suas respectivas áreas

h) encaminhar papéis à unidade competente,

de atuação:

para autuar e protocolar;

I - em relação às atividades gerais:

i) apresentar relatórios sobre os serviços

a) promover o entrosamento das unidades

executados pelas unidades subordinadas;

subordinadas, garantindo o desenvolvimento

j) praticar todo e qualquer ato ou exercer

integrado dos trabalhos;

quaisquer das atribuições ou competências das

b) corresponder-se diretamente com autoridades

unidades ou servidores subordinados;

administrativas do mesmo nível;

l) avocar, de modo geral ou em casos especiais,

c) decidir sobre recursos interpostos contra

as atribuições ou competências de qualquer

despacho

unidade ou servidor subordinado;

de

autoridade

imediatamente

subordinada, desde que não esteja esgotada a

II - em relação ao Sistema de Administração de

instância administrativa;

Pessoal, exercer o previsto no artigo 34 do
Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;
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III - em relação à administração de material e

h)

manter

a

regularidade

patrimônio, autorizar a transferência de bens

expedindo as necessárias determinações ou

móveis entre as unidades subordinadas.

representando

às

dos

autoridades

serviços,

superiores,

conforme o caso;
Artigo 42 - São competências comuns ao

i)

Coordenador e demais dirigentes de unidades,

desenvolvimento dos trabalhos;

at o nível de Chefe de Seção e de unidades de

j) providenciar a instrução de processos e

nível equivalente, nas suas respectivas áreas de

expedientes que devam ser submetidos à

atuação:

consideração

I - em relação às atividades gerais:

conclusivamente, a respeito da matéria;

a) encaminhar à autoridade superior o programa

l) indicar seus substitutos, obedecidos os

de trabalho e as alterações que se fizerem

requisitos de qualificação inerentes ao cargo,

necessárias;

função-atividade ou função de serviço público;

b) elaborar ou participar da elaboração do

II - em relação ao Sistema de Administração de

programa de trabalho;

Pessoal, exercer o previsto no artigo 35 do

c) cumprir e fazer cumprir as leis, os decretos,

Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;

os regulamentos, as decisões, os prazos para

III - em relação à administração de material e

desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das

patrimônio:

autoridades superiores;

a) requisitar material permanente ou de

d) transmitir a seus subordinados as diretrizes a

consumo;

serem

b) zelar pelo uso adequado e conservação dos

adotadas

no

desenvolvimento

dos

trabalhos;

manter

ambiente

superior,

propício

ao

manifestando-se,

equipamentos e materiais.

e) contribuir para o desenvolvimento integrado
dos trabalhos;

Artigo 43 - As competências previstas neste

f) dirimir ou providenciar a solução de dúvidas

Capítulo, sempre que coincidentes, serão

ou divergências que surgirem em matéria de

exercidas, de preferência, pelas autoridades de

serviço;

menor nível hierárquico.

g) dar ciência imediata ao superior hierárquico
das

irregularidades

mencionando

as

administrativas

providências

propondo as que não lhe são afetas;

graves,

tomadas

e

SEÇÃO VI
Dos Dirigentes das Unidades e dos Órgãos dos
Sistemas de Administração Geral
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Núcleos

de

Apoio

Administrativo

dos

SUBSEÇÃO I

Escritórios de Defesa Agropecuária, têm as

Do Sistema de Administração de Pessoal

competências previstas no artigo 15 do
Decreto-lei nº 233, de 28 de abril de 1970.

Artigo 44 - Os Diretores do Núcleo de Pessoal
do Centro Administrativo e dos Núcleos de

SUBSEÇÃO III

Apoio Administrativo dos Escritórios de Defesa

Do Sistema de Administração dos Transportes

Agropecuária, na qualidade de responsáveis por

Internos Motorizados

órgãos

subsetoriais

do

Sistema

de

Administração de Pessoal, têm as competências

Artigo 48 - O Coordenador de Defesa

previstas no artigo 33 do Decreto nº 42.815, de

Agropecuária, na qualidade de dirigente da

19 de janeiro de 1998.

frota

da

unidade

orçamentária

da

Coordenadoria de Defesa Agropecuária e de
SUBSEÇÃO II

dirigente da subfrota da unidade de despesa

Dos Sistemas de Administração Financeira e

Administração da Coordenadoria, tem as

Orçamentária

competências previstas nos artigos 16, 18 e 20
do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977.

Artigo 45 - O Coordenador de Defesa
Agropecuária, na qualidade de dirigente de

Artigo 49 - Os Diretores dos Escritórios de

unidade orçamentária e de despesa, tem as

Defesa

competências previstas nos artigos 13 e 14 do

dirigentes de subfrota, têm as competências

Decreto-lei nº 233, de 28 de abril de 1970.

previstas nos artigos 18 e 20 do Decreto nº

Agropecuária,

na

qualidade

de

9.543, de 1º de março de 1977.
Artigo 46 - Os Diretores dos Escritórios de
Defesa

Agropecuária,

na

qualidade

de

Artigo 50 - Os responsáveis pelas Inspetorias

dirigentes de unidades de despesa, têm as

de Defesa Agropecuária, na qualidade de

competências previstas no artigo 14 do

dirigentes

Decreto-lei nº 233, de 28 de abril de 1970.

competências previstas no artigo 20 do Decreto

de

órgãos

detentores,

nº 9.543, de 1º de março de 1977.
Artigo 47 - Os Diretores do Núcleo de
Finanças do Centro Administrativo e dos

CAPÍTULO VIII

têm

as
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Do "Pro labore"

III - 4 (quatro) de Diretor Técnico de Serviço,
destinadas

aos

Núcleos

de

Análises

e

SEÇÃO I

Diagnósticos de Insumos Agropecuários, de

Do "Pro labore" da Carreira de Assistente

Análises de Produtos de Origem Animal, de

Agropecuário

Análises de Produtos de Origem Vegetal e de
Diagnósticos de Doenças dos Animais;

Artigo 51 - Para fins de atribuição da

IV - 80 (oitenta) de Chefe de Seção Técnica,

gratificação "pro labore", de que trata o artigo

destinadas

13 da Lei Complementar nº 383, de 28 de

Agropecuária

dezembro de 1984, alterado pelo artigo 10 da

Agropecuária;

Lei Complementar nº 540, de 27 de maio de

V - 10 (dez) de Assistente Técnico de

1988, ficam caracterizadas como atividades

Coordenador, destinadas à Assistência Técnica

específicas de Assistente Agropecuário as

da Coordenadoria;

funções adiante enumeradas, destinadas às

VI - 6 (seis) de Assistente de Planejamento

unidades

Categoria "A", destinadas às Assistências

da

Coordenadoria

de

Defesa

Agropecuária, na seguinte conformidade:
I

-

2

(duas)

de

Diretor

Técnico

às
dos

Inspetorias

de

Escritórios

de

Defesa
Defesa

Técnicas dos Grupos de Defesa Sanitária
de

Animal e Defesa Sanitária Vegetal;

Departamento destinadas:

VII - 180 (cento e oitenta) de Assistente de

a) 1 (uma) ao Departamento de Defesa

Planejamento Categoria "B", destinadas:

Sanitária Animal;

a) 12 (doze) sendo 4 (quatro) para cada um dos

b) 1 (uma) ao Departamento de Defesa

Corpos Técnicos dos Centros de Defesa

Sanitária Vegetal;

Sanitária Animal, de Inspeção de Produtos de

II - 45 (quarenta e cinco) de Diretor Técnico de

Origem Animal e de Defesa Sanitária Vegetal;

Divisão destinadas:

b) 5 (cinco) para o Corpo Técnico do Centro de

a) 5 (cinco) aos Centros de Defesa Sanitária

Fiscalização de Insumos e Conservação do

Animal, de Inspeção de Produtos de Origem

Solo;

Animal, de Defesa Sanitária Vegetal, de

c) 3 (três) para o Corpo Técnico do Centro de

Fiscalização de Insumos e Conservação do Solo

Análises e Diagnósticos;

e de Análises e Diagnósticos;

d) 160 (cento e sessenta) sendo 4 (quatro) para

b) 40 (quarenta) aos Escritórios de Defesa

cada um dos Corpos Técnicos dos Escritórios

Agropecuária;

de Defesa Agropecuária;
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VIII - 8 (oito) de Assistente de Planejamento

IV - 1 (uma) de Chefe de Seção, destinada à

Categoria "C" sendo 2 (duas) para cada um dos

Equipe

Núcleos de Análises e Diagnósticos de Insumos

Coordenadoria.

de

Apoio

Administrativo

da

Agropecuários, de Análises de Produtos de
Origem Animal, de Análises de Produtos de

SEÇÃO III

Origem Vegetal e de Diagnósticos de Doenças

Do "Pro labore" da Carreira de Apoio

dos Animais.

Agropecuário

SEÇÃO II

Artigo 53 - Para fins da gratificação "pro

Do "Pro Labore" do Artigo 28 da Lei nº 10.168,

labore" de que trata o artigo 11 da Lei nº 7.951,

de 10 de julho de 1968

de 16 de julho de 1992, ficam caracterizadas
como atividades específicas das classes de

Artigo 52 - Para fins de atribuição da

Auxiliar de Apoio Agropecuário, Oficial de

gratificação "pro labore", de que trata o artigo

Apoio

28 da Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968,

Agropecuário

ficam classificadas as funções de serviço

Agropecuário, 5 (cinco) funções de Chefe de

público adiante enumeradas, destinadas a

Seção, destinadas 1 (uma) a cada uma das

unidades

Equipes de Apoio Operacional.

da

Coordenadoria

de

Defesa

Agropecuário,
e

Agente

Técnico

de
de

Apoio
Apoio

Agropecuária, na seguinte conformidade:
I - 1 (uma) de Coordenador, destinada à
Coordenadoria de Defesa Agropecuária;

CAPÍTULO IX
Disposições Finais

II - 1 (uma) de Diretor de Divisão, destinada ao
Centro Administrativo da Coordenadoria;

Artigo 54 - As atribuições das unidades e as

III - 45 (quarenta e cinco) de Diretor de

competências das autoridades de que trata esse

Serviço, destinadas:

decreto poderão ser detalhadas, mediante

a) 40 (quarenta) sendo 1 para cada um dos

resolução do Secretário de Agricultura e

Núcleos

Abastecimento.

de

Apoio

Administrativo

dos

Escritórios de Defesa Agropecuária;
b) 5 (cinco) aos Núcleos de Finanças, Pessoal,

Artigo 55 - Os recursos humanos, financeiros e

Suprimentos e Patrimônio, Infra-Estrutura e

materiais pertencentes ao Departamento de

Convênios, do Centro Administrativo;

Defesa Agropecuária anteriormente a 1º de
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setembro de 1998, ficam transferidos da
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral
para a Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

Artigo 56 - O Secretário de Agricultura e
Abastecimento
necessárias

à

adotará
efetiva

as

providências

implantação

da

Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

Artigo 57 - Este decreto entrará em vigor na
data

de

sua

disposições

publicação,

contrário,

em

revogadas

as

especial

os

dispositivos abaixo relacionados do Decreto nº
41.608, de 24 de fevereiro de 1997:
I - os incisos IV e V do artigo 2º;
II - o artigo 8º;
III - os artigos 25 a 33 e 86 a 90;
IV - as alíneas "a" e "b" do inciso I, a alínea "a"
do inciso II, a alínea "c" do inciso III, as alíneas
"a", "b", "c", "d" e "e" do inciso VIII do artigo
120;
V - a alínea "b" do inciso III e as alíneas "b" e
"f" do inciso IV do artigo 122.
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PORTARIA MAPA-21, DE 25 DE MARÇO DE 1999

O trânsito de frutas hospedeiras constantes
na listagem anexa a esta Portaria do Estado

Art. 1º O trânsito de frutas hospedeiras

do

da

constantes na listagem anexa a esta Portaria do

Federação, deverá seguir as exigências desta

Estado do Amapá para outras Unidades da

Portaria.

Federação, deverá seguir as exigências desta

Amapá

para

outras

Unidades

Portaria.
O

SECRETÁRIO

DEFESA

§ 1º O transporte das frutas hospedeiras do

AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA

Estado do Amapá para outras Unidades da

AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO,

Federação somente poderá ser realizado em

no uso da atribuição que lhe confere o Art. 83,

recipiente lacrado, a prova de moscas das

item IV, do Regimento Interno da Secretaria,

frutas, acompanhado de Permissão de Trânsito,

aprovado pela Portaria Ministerial nº 319, de 6

fundamentada em Certificado Fitossanitário de

de maio de 1996, e considerando:

Origem, em que conste que o produto foi

- A nova ocorrência da mosca da carambola

cultivado

(Bactrocera carambolae Drew & Hancoock) na

carambolae Drew & Hancoock, reconhecida

cidade de Porto Grande, no Estado do Amapá;

pelo Departamento de Defesa e Inspeção

- A possibilidade de terem sido transportados

Vegetal - DDIV, desta Secretaria.

ilegalmente frutos de regiões infestadas para

§ 2º Caso seja comprovada alguma infestação

outras indenes daquele Estado;

por mosca das frutas, independente da espécie,

- A importância da fruticultura tropical para o

após aberto o lacre no destino, toda a carga

Brasil e o grande número de hospedeiros da

deverá ser imediatamente destruída de modo a

praga;

impedir a sobrevivência da praga.

- A possibilidade da praga adaptar-se a espécies

§ 3º Os transportes objeto desse artigo deverá

de

também ficar sujeito a autorização prévia e, se

frutas

nativas

e

DE

outras

espécies

de

em

área

livre

de

Bactrocera

importância econômica;

for o caso, regulamentação complementar com

- Que a dispersão da praga pode trazer danos

base em análise de risco, da autoridade

tanto para o mercado interno e externo de

fitossanitária estadual do local de destino da

frutas, resolve:

carga.
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Art. 2º Recomendar aos Secretários de

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de

Agricultura ou autoridades equivalentes das

sua publicação, ficando revogada as Portarias

Unidades da Federação a máxima atenção ao

SDA n. º 123, de 04 de outubro de 1996 e SDA

cumprimento do art. 1º, sobretudo nas barreiras

n. º 123, de 04 de agosto de 1998.

fitossanitárias

Interestaduais,

aeroportos

e

portos.

ANEXO

Art. 3º As empresas de transporte, aéreo,

RELAÇÃO DE FRUTOS HOSPEDEIROS DA

terrestre, marítimo ou fluvial poderão ser

MOSCA

responsabilizadas pelo transporte de material

carambolae) CONFORME A LITERATURA

hospedeiro, conforme Art. 259, do Código

CONSULTADA

DA

CARAMBOLA

(Bactrocera

Penal, caso não exijam dos passageiros ou dos
responsáveis pela carga os requisitos do Art. 1º

Hospedeiros

preferenciais

da

mosca

da

desta Portaria.

carambola

Art. 4º Os fiscais deste Ministério lotados nos

Averthoa carambola – carambola

portos, aeroportos e postos de fronteira, deverão

Mangifera indica - manga.

redobrar a atenção para impedir o transporte de

Manilkara zapota - maçaranduba, arapaju,

frutas hospedeiras de moscas das frutas

mararaju

provenientes de outros países ou do Estado do

Citrus aurantium - laranja caipira, laranja da

Amapá sem a documentação oficial necessária.

terra, laranja amarga, laranja.
Psidium guajava – goiaba

Art. 5º Os engenheiros agrônomos de todo o

Syzygium malaccensis - jambo vermelho.

país deverão notificar as suspeitas de ocorrência
da

mosca

da

carambola

às

autoridades

fitossanitárias mais próximas, seja as de nível

Hospedeiros

secundários

da

carambola

federal ou estadual que nesse caso deverão
repassar imediatamente as informações ao

Anacardium occidentale - caju.

Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal -

Arenga Pinnata – gomuto

DDIV, desta Secretaria.

Artocarpus altilis - fruta-pão

mosca

da
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Artocarpus integrifolia – jaca
Aventhoa bilimbi - bilimbi, carambola amarela,
limão cayena.
Capsicum annum - pimenta picante, pimenta do
diabo
Chrysophyllum caimito - caimito ou abiu.
Citrus parádisi - pomelo, toranja
Citrus reticulata - tangerina.
Citrus sinensis - laranja doce.
Eugenia uniflora - pitanga vermelha.
Garcinia dulcis - bacupari.
Lycopersicon esculentum - tomate.
Malpighia puncifolia – acerola
Syzygium jambos - jambo rosa.
Syzygium samarangese - jambo branco.
Syzygium aquaeum - jambo branco ou d'água.
Teminalia catappa - amendoeira.
Ziziphus mauritiana, ou Z. jujuba - jujuba.
Spondies lutes - cajazeiro ou taperebá.
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DECRETO ESTADUAL Nº 44.038, DE 15 DE JUNHO DE 1999
Artigo 2º - O Secretário de Agricultura e
os

Abastecimento fica autorizado a baixar normas

procedimentos relativos ao cadastramento e

complementares a este Regulamento, em

fiscalização

atendimento à legislação federal e estadual.

Aprova

Regulamento

do

uso,

da

fixando

aplicação,

da

distribuição e comercialização de produtos
agrotóxicos, seus componentes e afins, no

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na

território do Estado de São Paulo e dá

data de sua publicação, ficando revogadas as

providências correlatas.

disposições em contrário e, em especial, os

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de

Decretos nº 30.565, de 10 de outubro de 1989,

São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

nº 31.132, de 5 de janeiro de 1990 e nº 38.945,

com fundamento no artigo 47, inciso III, da

de 25 de julho de 1994.

Constituição do Estado e nos termos do
disposto no artigo 6º da Lei nº 5.032, de 15 de

ANEXO

abril de 1986,
Decreta:

a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.038,
de 15 de junho de 1999

Artigo

1º

-

Fica

aprovado

o

anexo

Regulamento, que faz parte integrante deste

Regulamento

decreto e que fixa os procedimentos relativos

relativos ao cadastramento, fiscalização do uso,

ao cadastramento, fiscalização do uso e da

da

aplicação, da distribuição e da comercialização

comercialização de produtos agrotóxicos, seus

de produtos agrotóxicos, seus componentes e

componentes e afins no território do Estado de

afins no território do Estado de São Paulo,

São Paulo

aplicação,

fixando

da

os

procedimentos

distribuição

e

da

sobre o que dispõe as Leis nº 4.002, de 5 de
janeiro de 1984, nº 5.032, de 15 de abril de

SEÇÃO I

1986 e a Lei federal nº 7.802, de 11 de julho de

Das Disposições Gerais

1989.
Artigo 1º - Para os efeitos deste Regulamento
consideram-se:
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I

-

agrotóxicos:

químicos

V - princípio ativo ou ingrediente ativo: a

destinados ao uso nos setores de produção, no

substância, o produto ou o agente resultante de

armazenamento e beneficiamento de produtos

processos de natureza química, física ou

agrícolas, nas pastagens, na proteção de

biológica, empregados para conferir eficácia

florestas, nativas ou implantadas, e de outros

aos agrotóxicos e afins;

ecossistemas e também de ambientes urbanos,

VI - produto técnico: a substância obtida

hídricos e industriais, cuja finalidade seja

diretamente da matéria-prima por processo

alterar a composição da flora ou da fauna, a fim

químico, físico ou biológico, cuja composição

de preservá-las da ação danosa de seres vivos

contém teores definidos de ingredientes ativos;

considerados nocivos, bem como as substâncias

VII - matéria-prima: a substância destinada à

e produtos, empregados como desfolhantes,

obtenção direta do produto técnico por processo

dessecantes, estimuladores e inibidores de

químico, físico ou biológico;

crescimento;

VIII - ingrediente inerte: a substância não ativa

II - componentes: os princípios ativos, os

em relação à eficácia dos agrotóxicos, seus

produtos técnicos, suas matérias-primas, os

componentes e afins, resultante dos processos

ingredientes inertes e aditivos usados na

de obtenção destes produtos, bem como aquela

fabricação de agrotóxicos e afins;

usada apenas como veículo ou diluente nas

III - afins: os produtos e os agentes de

preparações;

processos físicos e biológicos que tenham a

IX - aditivo: qualquer substância adicionada

mesma finalidade dos agrotóxicos, bem como

intencionalmente aos agrotóxicos ou afins, além

outros produtos químicos, físicos e biológicos

do ingrediente ativo e do solvente, para

utilizados

melhorar

na

os

produtos

defesa

fitossanitária,

sua

ação,

função,

durabilidade,

domissanitária e ambiental, não enquadrados no

estabilidade e detecção ou para facilitar o

inciso I;

processo de produção;

IV - agente biológico de controle: o organismo

X - adjuvante: a substância usada para imprimir

vivo, de ocorrência natural ou obtido através de

as características desejadas às formulações;

manipulação genética, introduzido no ambiente

XI - solvente: o líquido no qual uma ou mais

para o controle de uma população ou de

substâncias se dissolvem para formar uma

atividades biológicas de outro organismo vivo

solução;

considerado nocivo;

XII - formulação: o produto resultante da
transformação dos produtos técnicos, mediante
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adição de ingredientes inertes, com ou sem

§ 2º - A empresa requerente do cadastro deverá

adjuvantes e aditivos.

fornecer método analítico do produto, quando
solicitado

SEÇÃO II

pelo

Centro

de

Análises

e

Diagnósticos da Coordenadoria de Defesa

Do Cadastramento

Agropecuária.
§ 3º - O cancelamento do registro do produto

Artigo 2º - O cadastramento de produtos

junto ao Ministério da Agricultura e do

agrotóxicos e afins, previsto no artigo 1º da Lei

Abastecimento acarretará o cancelamento "ex

nº 4.002, de 5 de janeiro de 1984, alterada pela

officio" do cadastramento existente perante o

Lei nº 5.032, de 15 de abril de 1986, deverá ser

Grupo

efetuado junto ao Grupo de Defesa Sanitária

Coordenadoria de Defesa Agropecuária, ou o

Vegetal,

arquivamento do pedido de cadastramento.

da

Coordenadoria

de

Defesa

de

Defesa

Sanitária

Vegetal,

da

Agropecuária, da Secretaria de Agricultura e

§ 4º - O cadastramento terá validade de 5

Abastecimento, mediante a apresentação dos

(cinco)

seguintes documentos:

interessado, por períodos sucessivos de igual

I - requerimento dirigido ao Diretor do Grupo

duração,

de Defesa Sanitária Vegetal, firmado por

requerimento protocolado antes do término de

representante legal da empresa;

cada período, exceto o primeiro cadastramento

II - cópia do certificado de registro no

cuja vigência limitar-se-á à do registro do

Ministério da Agricultura e do Abastecimento;

produto junto ao Ministério da Agricultura e do

III - cópia da bula/relatório técnico aprovada

Abastecimento.

pelo

§ 5º - Apresentado o pedido de cadastramento

Ministério

da

Agricultura

e

do

anos,

renovável,

através

da

a

pedido

apresentação

do

de

Abastecimento;

do produto, o Grupo de Defesa Sanitária

IV - cópia do "lay out" do rótulo.

Vegetal,

§ 1º - Em caso de dúvida sobre a nocividade

Agropecuária, fará publicar por edital, no

ambiental e toxicológica do produto, o Grupo

Diário Oficial do Estado, a síntese do pedido,

de Defesa Sanitária Vegetal, da Coordenadoria

aguardando-se 10 (dez) dias para impugnações.

da

Coordenadoria

de

Defesa

de Defesa Agropecuária, poderá exigir, dos
cadastrantes

informações

ou

pesquisas

Artigo 3º - Atendido o disposto no artigo 2º

adicionais, que justificadamente considerar

deste

Regulamento,

será

fornecido

necessárias para a concessão do cadastro.

interessado o Certificado de Cadastro.

ao
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§ 3º - A notificação poderá ser feita
Artigo 4º - Qualquer alteração no registro

pessoalmente ao representante legal da empresa

referente ao produto já cadastrado deverá ser

cadastrante.

imediatamente comunicada ao Grupo de Defesa
Sanitária Vegetal, da Coordenadoria de Defesa

Artigo 6º - Caberá ao Coordenador da

Agropecuária, adotando-se, nesse caso, o

Coordenadoria de Defesa Agropecuária decidir

procedimento previsto no artigo 2º deste

sobre os pedidos de impugnação, apresentados

Regulamento.

conforme o artigo anterior deste Regulamento.
Parágrafo único - Da decisão acima referida

Artigo 5º - Qualquer pessoa física ou pessoa

caberá recurso ao Secretário de Agricultura e

jurídica de direito público ou privado poderá,

Abastecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, a

em

contar da publicação do ato no Diário Oficial

petição

fundamentada,

solicitar

a

impugnação do cadastramento do produto

do Estado.

objeto deste Regulamento, argüindo prejuízo ao
meio ambiente e à saúde humana e dos animais.

SEÇÃO III

§ 1º - A solicitação de impugnação poderá ser

Do Registro de Pessoas Físicas e Jurídicas

feita a qualquer tempo após a publicação do
cadastramento,

mediante

petição

escrita

Artigo 7º - Toda pessoa física ou jurídica que

dirigida ao Coordenador da Coordenadoria de

produza,

Defesa Agropecuária, que o remeterá ao Grupo

exporte ou aplique produtos agrotóxicos deverá

de

registrar-se junto ao Grupo de Defesa Sanitária

Defesa

Sanitária

Vegetal,

sendo

manipule,

Vegetal,

firmado, no mínimo, por 2 (dois) profissionais

Agropecuária, e manter sistema de escrituração,

habilitados na área de biociência.

nos termos dos artigos 29 a 32 do Decreto

§ 2º - Apresentado o pedido de impugnação,

federal nº 98.816, de 11 de janeiro de 1990.

dele será notificada por via postal, com aviso de

§ 1º - Cópia do registro e sistema de

recebimento (AR), a empresa cadastrante que

escrituração, legível e autêntica, deverão ficar à

terá o prazo de at 30 (trinta) dias, a contar do

disposição dos órgãos fiscalizadores, nos locais

efetivo

onde o produto for depositado ou armazenado.

oferecer a contradita.

da

notificação

para

Coordenadoria

de

importe,

devidamente instruída com laudo técnico

recebimento

da

comercialize,

Defesa

§ 2º - O sistema para registro das operações
comerciais com agrotóxicos clorados será
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distinto do sistema a que se refere o "caput"

I - a receita deverá ser específica para cada

deste artigo, e nele constarão, além dos dados

problema,

comuns, os que caracterizem o uso ou destino

agente(s) causal(is) a ser(em) controlado(s) na

que, excepcionalmente, vier a ser permitido

cultura;

pelo

II - deverá ser emitida uma receita agronômica

Ministério

da

Agricultura

e

do

entendendo-se

como

tal

o(s)

Abastecimento.

específica para cada produto e respectivo(s)

§ 3º - As pessoas físicas ou jurídicas de que

agente(s) causal(is);

trata

aos

III - a receita deverá conter instruções sobre a

Escritórios de Defesa Agropecuária at 31 (trinta

disposição final de resíduos e embalagens,

e um) de janeiro e at 31 (trinta e um) de julho

podendo o emitente limitar-se a fazer remissão

de cada ano os relatórios semestrais de que trata

às instruções constantes da bula do produto;

o artigo 31 do Decreto federal nº 98.816, de 11

IV - o agricultor adquirente do produto deverá

de janeiro de 1990.

manter uma via da receita sob sua guarda e à

este

artigo

deverão

apresentar

disposição da fiscalização.
SEÇÃO IV

Parágrafo único - responsabilidade do usuário

Do Uso e da Aplicação

do

agrotóxico

informar

ao

emitente

do

Receituário Agronômico o número de pés, a
Artigo 8º - Os produtos a que se refere o

área total da cultura ou o volume a ser tratado.

presente regulamento somente poderão ser
entregues ao uso para toda e qualquer forma de

Artigo 10 - A Secretaria de Agricultura e

aplicação mediante receituário próprio, emitido

Abastecimento,

por

habilitado,

Secretaria da Saúde e Secretaria do Meio

consoante as normas do Conselho Federal de

Ambiente, desenvolverá ações de instrução,

Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

divulgação e esclarecimento que estimulem o

profissional

legalmente

em

colaboração

com

a

uso seguro e eficaz dos agrotóxicos.
Artigo 9º - A emissão, utilização e guarda da
receita agronômica deverá observar o disposto

Artigo 11 - A Secretaria de Agricultura e

nos artigos 51 a 54 do Decreto federal nº

Abastecimento,

98.816, de 11 de janeiro de 1990, respeitadas,

Secretaria da Saúde e Secretaria do Emprego e

ainda, as seguintes regras:

Relações

do

com

a

Trabalho,

colaboração

deverá

da

habilitar

aplicadores de agrotóxicos, especialmente para
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os produtos das classes toxicológicas I e II, do

nos termos dos artigos 71 a 91 e 109 a 112 do

Anexo I, da Lei nº 4.002, de 5 de janeiro de

Decreto federal nº 98.816, de 11 de janeiro de

1984.

1990, que regulamentou a Lei federal nº 7.802,
de 11 de julho de 1989, observado o

Artigo 12 - O Grupo de Defesa Sanitária

procedimento previsto nos artigos 15 a 37 deste

Vegetal,

Regulamento.

da

Coordenadoria

de

Defesa

Agropecuária, deverá divulgar, a cada 12 (doze)

Parágrafo único - Na aplicação das sanções e

meses, a listagem dos agrotóxicos de uso

medidas previstas neste artigo observar-se-ão as

permitido no Estado de São Paulo, de acordo

seguintes regras:

com o cadastro existente.

1. cometidas, concomitantemente, duas ou mais

Parágrafo único - Da listagem a que se refere o

infrações, aplicar-se-á a pena correspondente a

"caput" deste artigo deverá constar o número de

cada uma delas;

cadastro

2. a aplicação da penalidade não desobriga o

na

Agropecuária,

Coordenadoria

de

o

registro

número

de

Defesa
no

infrator de reparar a falta que lhe deu origem;

Ministério da Agricultura e do Abastecimento,

3. as penalidades serão publicadas no Diário

nome da empresa registrante, o nome técnico

Oficial do Estado, juntamente com o resumo do

ou comum do produto, o nome comercial,

Auto de Infração;

ingrediente(s)

4. todo o produto apreendido e sujeito à

ativo(s)

e

sua(s)

concentração(ões), o grupo, o modo de ação, o

penalidade

de

inutilização

período de carência, a dosagem recomendada, o

destruição

executada

modo de usar e restrições de uso.

mediante supervisão da Coordenadoria de

pelo

deverá
seu

ter

a

detentor,

Defesa Agropecuária;
SEÇÃO V

5. as despesas relativas à inutilização dos

Das Infrações e Penalidades

produtos serão de responsabilidade da indústria
importadora, produtora, manipuladora, ou do

Artigo 13 - A infração à legislação acarretará,

comerciante de agrotóxicos e afins.

isolada ou cumulativamente, a par das medidas
cautelares de embargo de estabelecimento e de
apreensão

do

produto

ou

alimentos

contaminados e da responsabilização civil, a
aplicação de sanções penais e administrativas,

SEÇÃO VI
Da Multa e sua Destinação
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Artigo 14 - A multa deverá ser recolhida

agrícolas,

podendo,

inclusive,

para

essa

mediante guia, no prazo de 30 (trinta) dias, a

finalidade romper lacres ou embalagens.

contar do recebimento da notificação de sua

§ 2º - Ocorrendo a hipótese do parágrafo

imposição.

anterior, o Assistente Agropecuário certificará o

§ 1º - Imposta a multa, o infrator será notificado

procedimento efetuado.

por via postal, com Aviso de Recebimento
(AR), ou quando não localizado pelos Correios,

Artigo 16 - Aos Assistentes Agropecuários

através de edital publicado pelo Diário Oficial

compete:

do Estado.

I - efetuar vistorias em geral e emitir os

§ 2º - O não recolhimento da multa nos prazos

respectivos laudos;

previstos acarretará a inscrição no débito da

II - lavrar autos de infração e demais

dívida ativa do Estado.

documentos referentes à fiscalização;

§ 3º - As multas serão recolhidas à conta do

III - fiscalizar o cumprimento das normas

Fundo Especial de Despesas da Coordenadoria

relativas

de Defesa Agropecuária.

comercialização, uso, aplicação, transporte

a

distribuição,

armazenamento,

interno, o destino final das embalagens e das
SEÇÃO VII

sobras de agrotóxicos e afins.

Do Procedimento Fiscalizador
Artigo 17 - O Assistente Agropecuário
Artigo 15 - A fiscalização do cumprimento da

identificar-se-á no início da fiscalização e

legislação estadual e federal referente a

deverá ter livre entrada a qualquer momento do

agrotóxicos deverá ser exercida pela Secretaria

dia em

de Agricultura e Abastecimento, por atuação

encontrando

direta

fiscalização, poderá requisitar o apoio da

dos

Assistentes

Coordenadoria

de

Agropecuários

Defesa

da

Agropecuária,

locais

públicos

dificuldade

ou privados e,
para

efetuar

a

Polícia Militar do Estado.

auxiliados por outros funcionários e servidores
daquele órgão, credenciados para esse fim.

SUBSEÇÃO I

§ 1º - O Assistente Agropecuário, no exercício

Da Autuação

da atividade de fiscalização, poderá recolher
amostras de produtos agrotóxicos e de produtos

Artigo 18 - Constatada a infração, será lavrado
o Auto de Infração, do qual deverá constar
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nome e endereço do autuado, dia da autuação,

nulidade do mesmo, quando do processo

descrição da infração, indicação do dispositivo

constarem

legal

determinação da infração e do infrator.

transgredido,

apresentação
assinatura

de
do

prazo
defesa,

Assistente

e

local

para

identificação

os

elementos

necessários

à

e

Agropecuário

Artigo 23 - No processo iniciado pelo Auto de

responsável pela autuação e assinatura do

Infração, constarão as provas e demais termos,

autuado.

se houver, que lhe servirão de instrução.

Artigo 19 - Sempre que o autuado se negar a

SUBSEÇÃO II

assinar o Auto de Infração, será o fato nele

Da Defesa

consignado,
testemunhas

com

a

assinatura

qualificadas,

de

duas

efetuando-se

Artigo 24 - A defesa será protocolada na

publicação no Diário Oficial e remetendo-se ao

dependência da Coordenadoria de Defesa

autuado uma das vias, posteriormente, por via

Agropecuária, onde houver iniciado o processo.

postal com Aviso de Recebimento (AR).
Artigo 25 - O autuado ou seu representante
Artigo 20 - A autuação será feita em 3 (três)

legal poderá requerer vistas ao processo, dentro

vias, sendo uma delas entregue ao infrator ou a

do prazo de apresentação de defesa, nas

seu preposto, outra encaminhada ao Escritório

dependências da Coordenadoria de Defesa

de Defesa Agropecuária para constituição do

Agropecuária.

processo administrativo e permanecendo a
terceira com o autuante.

Artigo 26 - A defesa poderá ser apresentada no
prazo de 15 (quinze) dias, contado da lavratura

Artigo 21 - A autoridade competente que tiver

do Auto de Infração, quando assinado pelo

ciência ou notícia de ocorrência de infração

autuado ou da data do recebimento do auto

obrigada a promover a sua apuração imediata,

remetido por via postal, com Aviso de

mediante processo administrativo próprio, sob

Recebimento (AR).

pena de responsabilidade.

Parágrafo único - No ato da apresentação da
defesa poderão ser indicadas testemunhas, no

Artigo 22 - As omissões ou incorreções na
lavratura do auto de infração não acarretarão

máximo de 5 (cinco), com a respectiva
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qualificação e o protesto da futura produção e
de outras provas, se houver.

Artigo 29 - A súmula da decisão proferida será
publicada no Diário Oficial do Estado, correndo

Artigo 27 - O Assistente Agropecuário que

a partir da publicação o prazo para interposição

lavrar a autuação deverá instruir o processo

de recurso.

com relatório circunstanciado sobre a infração e

Parágrafo único - Para conhecimento de seu

outros eventuais documentos, se pronunciando

inteiro teor, cópia da decisão será encaminhada

acerca da defesa apresentada pelo autuado.

ao interessado, via postal, com Aviso de
Recebimento (AR), ou quando não localizado

Artigo 28 - O Diretor do Centro de

pelos Correios, notificado por edital, publicado

Fiscalização de Insumos e Conservação do

no Diário Oficial do Estado.

Solo, do Grupo de Defesa Sanitária Vegetal, da
Coordenadoria

de

Defesa

Agropecuária,

motivadamente, decidirá da admissão das
provas,

determinando

o

prazo

para

Artigo 30 - Das decisões condenatórias será
dada ciência ao Ministério Público.

sua

produção no caso de seu deferimento.

Artigo

31

-

As

associações

§ 1º - Concluída a fase de instrução e ouvido o

regularmente

Assistente Agropecuário que lavrou a autuação

Público Federal e Estadual poderão ter vistas do

quanto às provas supervenientes, será o infrator

processo administrativo a qualquer tempo.

constituídas

e

o

ambientais
Ministério

julgado, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo
Diretor do Centro de Fiscalização de Insumos e

SUBSEÇÃO III

Conservação do Solo, do Grupo de Defesa

Do Recurso

Sanitária Vegetal, da Coordenadoria de Defesa
Agropecuária.

Artigo 32 - Das penalidades aplicadas caberá

§ 2º - Em caso de motivo relevante, o Diretor

recurso ao Diretor do Grupo de Defesa

do Centro de Fiscalização de Insumos e

Sanitária Vegetal, da Coordenadoria de Defesa

Conservação do Solo, do Grupo de Defesa

Agropecuária.

Sanitária Vegetal, da Coordenadoria de Defesa

Parágrafo único - O recurso poderá ser

Agropecuária, poderá ultrapassar o prazo

interposto no prazo de 15 (quinze) dias, a

referido

contar da publicação da súmula da decisão.

no

parágrafo

anterior,

despacho fundamentado no processo.

lavrando
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Artigo 33 - Recebido e protocolado o recurso

Artigo

na Coordenadoria de Defesa Agropecuária, este

estabelecidos neste Regulamento, excluir-se-á o

será informado pelo Centro de Fiscalização de

dia do início e incluir-se-á do vencimento,

Insumos e Conservação do Solo, após o que

prorrogando-se este, automaticamente, para o

subirá à decisão do Diretor do Grupo de Defesa

primeiro dia útil, se recair em dia em que não

Sanitária Vegetal.

haja expediente no órgão competente.

§ 1º - As decisões dos recursos serão

§ 1º- A prescrição interromper-se-á pela

comunicadas ao recorrente, por via postal, com

citação, notificação ou outro ato da autoridade

Aviso de Recebimento (AR) e publicadas no

competente, que objetive a apuração da infração

Diário Oficial do Estado.

e a conseqüente imposição de pena.

§ 2º - Acolhido no mérito o recurso, a

§ 2º- Não correrá o prazo prescricional

Coordenadoria

enquanto

de

Defesa

Agropecuária

expedirá ordem de devolução da multa ou de

36

-

Na

houver

contagem

processo

dos

prazos

administrativo

pendente de decisão.

liberação do produto apreendido, ou do
estabelecimento interditado ou embargado,

Artigo 37 - Concluídos os procedimentos

quando for o caso, no prazo máximo de 5

administrativos e não havendo o pagamento da

(cinco) dias.

multa aplicada, a Coordenadoria de Defesa
Agropecuária

remeterá

o

processo

à

Artigo 34 - A defesa e o recurso, quando

Procuradoria Geral do Estado, para inscrição do

produzidas por procurador, deverão estar

débito na dívida ativa e sua cobrança judicial.

acompanhados do competente instrumento de
mandato.

SEÇÃO VIII
Das Disposições Finais

Artigo 35 - Os recursos interpostos terão efeito
suspensivo somente em relação à destinação de

Artigo 38 - As Comissões Permanentes da

vegetais, partes de vegetais e alimentos.

Assembléia Legislativa poderão requisitar, às
expensas do Poder Legislativo, análises físicas,

SUBSEÇÃO IV
Da Contagem dos Prazos

químicas e biológicas de parte dos laboratórios
oficiais

do

Estado,

pertencentes

à

Administração direta ou indireta, visando
detectar contaminação com qualquer substância
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poluente em água de consumo público e
alimentos, bem como cópia de análises já

Artigo 39 - A Secretaria de Agricultura e

efetuadas.

Abastecimento deverá enviar às Comissões

§ 1º - Para efetivação das análises previstas

indicadas no artigo anterior, e que requisitarem

neste artigo, a Comissão requisitante poderá

essas análises, os resultados, inclusive parciais,

designar um ou mais técnicos, de reconhecida

de todas as análises físicas, químicas e

idoneidade moral e capacitação profissional,

biológicas, efetuadas nos laboratórios estaduais,

que terão amplo acesso a todas as fases das

da Administração direta ou indireta, e que, de

análises.

imediato, serão divulgados pela Imprensa

§ 2º - Concluídas as análises, os técnicos que as

Oficial do Estado.

realizaram

elaborarão,

conjunta

ou

separadamente, os respectivos laudos parciais

Artigo 40 - O Coordenador da Coordenadoria

em que indicarão, fundamentalmente, seus

de

métodos,

instruções de serviço necessárias ao fiel

procedimentos

e

conclusões,

indicando, se possível, as medidas necessárias
para coibir a contaminação eventualmente
verificada.
§ 3º - Os laudos serão encaminhados à
Comissão requisitante que, ciente de seu teor,
os remeterá ao Secretário de Agricultura e
Abastecimento, para as providências legais.

Defesa

Agropecuária

poderá

cumprimento deste Regulamento.

baixar
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LEI ESTADUAL Nº 10.478, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1999

IV - estimular a participação da comunidade
Dispõe sobre a adoção de medidas de defesa

nas ações de defesa sanitária vegetal;

sanitária vegetal no âmbito do Estado e dá

V - compatibilizar as providências a serem

outras providências correlatas

adotadas com as normas e princípios de
proteção do meio ambiente e da conservação

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO

dos recursos naturais, bem como de

PAULO:

preservação da saúde humana.

Faço saber que a Assembléia Legislativa

§ 1º - O Poder Executivo, para o atendimento

decreta e eu promulgo a seguinte lei:

dos objetivos desta lei, definirá, em
regulamentos específicos, a população vegetal

Artigo 1º - A promoção da política agrícola

considerada de peculiar interesse do Estado e as

relativa ao combate das pragas e doenças que

medidas e ações tendentes à sua proteção,

comprometem a sanidade da população vegetal

devendo:

dar - se -á mediante a adoção de ações e de

1. combater, controlar e erradicar as pragas,

medidas de caráter técnico e administrativo,

doenças e plantas invasoras de difícil controle,

com os seguintes objetivos:

podendo, inclusive, destruir vegetais, parcial ou

I - preservar e assegurar a qualidade e a

totalmente;

sanidade dos vegetais;

2. adotar as providências necessárias para

II - manter serviço de vigilância fitossanitária

impedir a disseminação de pragas e doenças;

visando à prevenção, ao controle e à

3. garantir a sanidade dos vegetais destinados a

erradicação de pragas e doenças dos vegetais,

consumo, produção, armazenamento, preparo,

integrando - o no Sistema Unificado de

manipulação, industrialização, comércio e

Atenção à Sanidade Agropecuária de que trata

trânsito;

o artigo 28 - A da Lei federal nº 9.712, de 20 de

4. controlar o trânsito de vegetais no âmbito do

novembro de 1998;

Estado;

III - desenvolver sistema eficaz de vigilância

5. adotar as providências necessárias para

epidemiológica;

impedir a introdução no Estado de pragas e
doenças.
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§ 2º - As atividades a serem desenvolvidas

IV - cadastro de laboratórios de identificação e

serão organizadas de forma a garantir o

diagnóstico de pragas e doenças existentes no

cumprimento da legislação referente à defesa

Estado;

sanitária vegetal, sendo executadas, quando for

V - cadastro de engenheiros agrônomos,

o caso, em conjunto com a União e os

engenheiros florestais e outros profissionais

Municípios.

com atuação na área de sanidade vegetal no

§ 3º - Para os efeitos desta lei, são considerados

Estado;

vegetais, também, suas partes, produtos,

VI - inventário da população vegetal de

subprodutos e resíduos.

peculiar interesse do Estado;
VII - inventário das pragas e doenças

Artigo 2º - A fiscalização, a inspeção e a

identificadas ou diagnosticadas no âmbito do

execução das medidas e ações necessárias à

Estado;

defesa sanitária vegetal, exercidas sobre

VIII - controle do trânsito estadual de vegetais,

pessoas físicas ou jurídicas, de direito público

para verificação do cumprimento das

ou privado, serão realizadas sob planejamento,

exigências fitossanitárias;

orientação e controle da Coordenadoria de

IX - organização e execução de campanhas de

Defesa Agropecuária - CDA, da Secretaria de

controle de pragas e doenças;

Agricultura e Abastecimento, observada a

X - coordenação e participação em projetos de

legislação vigente.

erradicação de pragas e doenças;
XI - fiscalização sanitária vegetal de peculiar

Artigo 3º - As medidas destinadas à defesa

interesse do Estado;

sanitária vegetal do Estado compreenderão:

XII - treinamento técnico do pessoal envolvido

I - cadastro de propriedades agrícolas no âmbito

na fiscalização e inspeção;

do Estado;

XIII - estabelecimento de normas técnicas para

II - cadastro de estabelecimentos produtores de

fins de defesa sanitária vegetal, a serem

sementes e mudas de peculiar interesse do

observadas pelas propriedades e empresas

Estado;

referidas nos incisos I, II e III deste artigo,

III - cadastro de empresas que industrializem,

inclusive condições para a produção e o uso de

beneficiem, embalem ou comercializem

vegetais modificados geneticamente;

vegetais de peculiar interesse do Estado;

XIV - instalação de postos de emergência,
articulada com órgãos municipais;
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XV - organização de sistema estadual de
comunicação e divulgação de informações

Artigo 4º - Para a verificação da existência de

fitossanitárias;

pragas e doenças dos vegetais e para a

XVI - desenvolvimento de medidas e ações,

aplicação das medidas constantes desta lei, a

junto a produtores rurais, para a prevenção e o

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA

controle de pragas e doenças.

poderá inspecionar propriedades públicas ou

§ 1º - Todos os estabelecimentos referidos nos

privadas e estabelecimentos rurais ou urbanos.

incisos I, II e III deste artigo estão sujeitos a
cadastro junto à Coordenadoria de Defesa

Artigo 5º - As ações de vigilância e defesa

Agropecuária - CDA, observados os requisitos

sanitária dos vegetais serão organizadas e

a serem fixados em regulamento.

coordenadas pelo Poder Público e articuladas,

§ 2º - Poderá ser estabelecida, nos regulamentos

na forma da Lei federal nº 9.712, de 20 de

de que trata o § 1º do artigo 1º, a exigência de

novembro de 1998, no que for atinente à saúde

certificado fitossanitário para as propriedades

pública, com o Sistema Único de Saúde, delas

agrícolas mencionadas no inciso I deste artigo.

participando:

§ 3º - A produção de sementes e mudas pelos

I - os serviços e instituições oficiais;

estabelecimentos referidos no inciso II deste

II - os produtores e trabalhadores rurais, suas

artigo está sujeita à obtenção de certificado

associações e técnicos que lhes prestem

fitossanitário, na forma prevista nos

assistência;

regulamentos de que trata o § 1º do artigo 1º.

III - os órgãos de fiscalização das categorias

§ 4º - Os certificados fitossanitários previstos

profissionais diretamente vinculadas à sanidade

nos §§ 2º e 3º deste artigo poderão ser emitidos

vegetal;

por engenheiros agrônomos ou engenheiros

IV - as entidades gestoras de fundos

florestais credenciados junto à Coordenadoria

organizados pelo setor privado para

de Defesa Agropecuária - CDA, preenchidos os

complementar as ações públicas no campo da

requisitos estabelecidos em regulamento.

defesa vegetal.

§ 5º - Poderá ser estabelecida, também, a
exigência de certificado de sanidade para os

Artigo 6º - Para o desempenho das atribuições

estabelecimentos de que trata o inciso III deste

previstas nesta lei, a Secretaria de Agricultura e

artigo, na forma prevista nos regulamentos de

Abastecimento contará com a colaboração dos

que trata o § 1º do artigo 1º.

órgãos e entidades públicas estaduais,
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especialmente as Secretarias da Saúde, da

de trânsito, conforme estabelecido em

Fazenda, da Segurança Pública e dos

legislação federal.

Transportes.

§ 2º - O transportador de vegetais deverá portar

Parágrafo único - As autoridades da área de

os documentos fitossanitários que devam

saúde pública deverão comunicar à

acompanhá- los e colaborar com a fiscalização,

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA

quando solicitado.

as irregularidades constatadas na fiscalização
de alimentos, que indiquem a ocorrência de

Artigo 9º - Ficam instituídas taxas anuais pelo

problemas de sanidade vegetal ou de mau uso

exercício do poder de polícia de vigilância

de agrotóxicos.

fitossanitária e epidemiológica, visando ao
combate e ao controle de pragas, doenças e

Artigo 7º - As medidas de defesa sanitária

plantas invasoras para o custeio dos serviços

vegetal cuja adoção for determinada pelo

previstos nesta lei.

Estado deverão ser executadas pelas pessoas

§ 1º - O fato gerador das taxas é a vigilância

físicas ou jurídicas responsáveis, no prazo

fitossanitária e epidemiológica sobre vegetais

fixado pelo Poder Público.

considerados de peculiar interesse do Estado,

Parágrafo único - Em caso de omissão, o Poder

mediante inspeção, controle de trânsito,

Público executará ou mandará executar as

controle de produtos, subprodutos e resíduos,

medidas necessárias, devendo os interessados

com emissão de documentos de sanidade, de

ressarcir o Estado das despesas decorrentes da

documentos fitossanitários e de permissões de

realização dos procedimentos compulsórios

trânsito.

indicados.

§ 2º - O sujeito passivo das taxas é a pessoa
física ou jurídica que executa atividades sujeitas

Artigo 8º - Em casos especiais, o órgão

à vigilância sanitária prevista nesta lei ou à qual

fiscalizador poderá proibir, restringir ou

o serviço seja prestado, inclusive de forma

estabelecer condições para o trânsito de

compulsória.

vegetais de peculiar interesse do Estado.
§ 1º - Os vegetais de peculiar interesse do

Artigo 10 - O valor das taxas é fixado em

Estado que tenham restrições fitossanitárias

quantidade de Unidades Fiscais do Estado de

deverão estar acompanhados, além da

São Paulo - UFESP, na conformidade da Tabela

documentação fiscal pertinente, de permissão

anexa a esta lei.
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§ 1º - A conversão em moeda corrente far - se -

III - destruição do vegetal apreendido, no caso

á pelo valor da UFESP vigente no primeiro dia

de ser condenado ou de não ser sanada a

do mês em que for efetuado o recolhimento.

irregularidade verificada, podendo, a critério da

§ 2º - Anualmente, ou sempre que ocorrer

autoridade, ser doado a entidade oficial ou

alteração da UFESP, o valor das taxas em reais

filantrópica;

será divulgado pela Coordenadoria da Defesa

IV - suspensão de atividade que cause risco à

Agropecuária - CDA.

população vegetal ou embaraço à ação

§ 3º - A arrecadação e a fiscalização do

fiscalizadora, quando ocorrer;

recolhimento das taxas caberá à Coordenadoria

V - interdição total ou parcial da propriedade

de Defesa Agropecuária - CDA, sem prejuízo

agrícola ou do estabelecimento, por falta de

de eventual ação dos Agentes Fiscais de Renda.

cumprimento das determinações da

§ 4º - Ocorrendo substituição da UFESP, o

fiscalização.

valor das taxas corresponderá a quantidade

§ 1º - Para o cálculo das multas, deverá ser

equivalente do novo índice adotado.

considerado o valor da UFESP vigente no dia
em que se lavrar o auto de infração.

Artigo 11 - Os débitos decorrentes das taxas,

§ 2º - No caso do inciso I deste artigo,

não liquidados até o vencimento, serão

ocorrendo substituição da UFESP, o valor da

acrescidos de juros de mora de 1% (um por

multa corresponderá à quantidade equivalente

cento) ao mês, contados do dia seguinte ao do

do novo índice adotado.

vencimento.

§ 3º - Na aplicação das multas, será considerada
como circunstância atenuante a comunicação

Artigo 12 - Aos infratores desta lei, sem

do fato, pelo infrator, à autoridade competente.

prejuízo de outras sanções previstas em

§ 4º - As multas previstas neste artigo serão

legislação própria, serão aplicadas, na forma a

agravadas até a metade de seu valor, nos casos

ser estabelecida em regulamento, as seguintes

de artifício, ardil, simulação, desacato,

penalidades:

embaraço ou resistência à ação fiscal.

I - multa de até 5.000 UFESPs;

§ 5º - Em caso de reincidência, o valor das

II - apreensão de vegetais que não se prestarem

multas será aplicado em dobro.

à sua finalidade ou nos quais haja sido

§ 6º - Se o vegetal apreendido puder servir a

constatada irregularidade, ou, ainda, para fins

finalidade diferente da originariamente prevista,

de verificação de suas condições sanitárias;

será devolvido ao infrator, para o uso
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condicionado pela fiscalização, salvo se

instituído pela Lei nº 8.208, de 30 de dezembro

existente risco fitossanitário.

de 1992.

§ 7º - No caso de abandono do vegetal
apreendido, a Coordenadoria de Defesa

Artigo 14 - Os dispositivos adiante indicados

Agropecuária - CDA poderá destiná- lo ao

da Lei nº 8.208, de 30 de dezembro de 1992,

aproveitamento condicionado, recolhendo o

passam a vigorar com a seguinte redação:

produto da operação ao Fundo Especial de

I - o parágrafo único do artigo 16:

Despesa instituído pela Lei nº 8.208, de 30 de

"Parágrafo único - O Fundo Especial de

dezembro de 1992; ou doá- lo a entidade

Despesa a que se refere este artigo terá por

pública ou filantrópica.

finalidade prover recursos para todas as

§ 8º - A suspensão de que trata o inciso IV

atividades da Coordenadoria de Defesa

deste artigo cessará quando sanado o risco ou

Agropecuária - CDA e será administrado pelo

findo o embaraço oposto à ação da fiscalização.

Coordenador da Defesa Agropecuária.";

§ 9º - A interdição de que trata o inciso V deste

II - o inciso I do artigo 17:

artigo será levantada após o atendimento das

"I - o produto das taxas e multas relativas às

exigências que motivaram a sanção.

atividades da Coordenadoria de Defesa

§10 - O não cumprimento das exigências que

Agropecuária - CDA."

motivaram a interdição acarretará o
cancelamento do cadastro.

Artigo 15 - O Poder Executivo regulamentará

§11 - A inexistência ou o cancelamento do

esta lei.

cadastro implica exercício ilegal da atividade,
sujeitando - se o transgressor às sanções de

Artigo 16 - Esta lei entrará em vigor na data de

ordem administrativa previstas nesta lei, sem

sua publicação, exceto quanto aos artigos 9º a

prejuízo das sanções penais cabíveis.

11, cuja vigência se dará a partir do dia 1º de

§12 - A aplicação da pena de multa não exclui a

janeiro do ano seguinte ao de sua publicação.

incidência das demais sanções previstas neste

Palácio dos Bandeirantes, 22 de dezembro de

artigo.
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Artigo 13 - As multas e as taxas fixadas nesta

Tabela a que se refere o artigo 10 da Lei nº

lei serão recolhidas, na forma e prazos previstos

10.478, de 22 de dezembro de 1999

em regulamento, ao Fundo Especial de Despesa
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Taxas

b) até 20 ha. 15 UFESPs
c) até 50 ha. 20 UFESPs

I - pela expedição do certificado de sanidade:

3. para produção de mudas:

1. para casa de embalagem de produtos vegetais

a) para uso próprio:

(considerada a capacidade diária de

a1) até 1.000 mudas Isento

processamento de frutos):

a2) de 1001 a 10.000 mudas Isento

a) até 2.000 caixas Isento

a3) de 10.001 a 50.000 mudas 5 UFESPs

b) de 2.001 a 5.000 caixas 10 UFESPs

a4) acima de 50.000 mudas 10 UFESPs

c) de 5001 a 20.000 caixas 25 UFESPs

b) para uso comercial:

d) acima de 20.000 caixas 35 UFESPs

b1) até 10.000 mudas Isento

2. para estabelecimentos comerciais de

b2) de 10.001 a 50.000 mudas 10 UFESPs

produtos vegetais:

b3) de 50.001 a 100.000 mudas 20 UFESPs

a) box de entreposto atacadista Isento

b4) acima de 100.000 mudas 30 UFESPs

b) estabelecimento atacadista 5 UFESPs

III - pela emissão de permissão de trânsito: 2

c) estabelecimento leiloeiro 10 UFESPs

UFESPs

3. para estabelecimentos industriais de produtos
vegetais (considerado o processamento diário):
a) até 5.000 toneladas Isento
b) de 5.001 a 20.000 toneladas 25 UFESPs
c) acima de 20.000 toneladas 50 UFESPs
II - pela expedição de certificado fitossanitário:
1. para propriedade agrícola (considerada a área
plantada):
a) até 10 ha. Isento
b) até 50 ha. 10 UFESPs
c) até 200 ha. 30 UFESPs
d) até 500 ha. 50 UFESPs
e) acima de 500 ha. 80 UFESPs
2. para produção de sementes (por campo,
considerada a área plantada):
a) até 10 ha. Isento
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DIRECTIVA 2000/29/CE DO CONSELHO, DE 08 DE MAIO DE 2000

Relativa às medidas de protecção

(2) A produção tem um lugar muito

contra a introdução na Comunidade

importante na Comunidade.

de

(3) O rendimento desta produção é

organismos

prejudiciais

aos

vegetais e produtos vegetais e contra

constantemente

a sua propagação no interior da

organismos prejudiciais.

Comunidade

(4) A protecção dos vegetais contra
estes

O

CONSELHO

DA

UNIÃO

EUROPEIA,

afectado

organismos

é

por

absolutamente

necessária, não somente para evitar uma
diminuição
também,

do
para

rendimento

mas,

incrementar

a

Tendo em conta o Tratado que institui a

produtividade na agricultura.

Comunidade

(5) A luta contrta os organismos

Europeia

e,

nomeadamente, o seu artigo 37.o,
Tendo

em

conta

a

proposta

prejudiciais, empreendida no interior da
da

Comissão,
Tendo

Comunidade

através

do

regime

fitossanitário aplicável na Comunidade

em

conta

o

parecer

do

enquanto espaço sem fronteiras internas

Parlamento Europeu(1),

e visando a sua destruição metódica e

Tendo em conta o parecer do Comité

no local teria um âmbito limitado se as

Económico e Social(2),

medidas de protecção contra a sua

(1)

A

Directiva

77/93/CEE

do

introdução na Comunidade não fossem

Conselho, de 21 de Dezembro de 1976,

aplicadas simultaneamente.

relativa às medidas de protecção contra

(6) A necessidade destas medidas foi já

a

reconhecida desde há muito tempo e foi

introdução

na

Comunidade

de

organismos prejudiciais às plantas e

objecto

produtos vegetais e contra a sua

nacionais e convenções internacionais

propagação

entre

no

interior

da

de

as

numerosas

quais

a

prescrições

Convenção

Comunidade(3), foi alterada de modo

fitossanitária internacional (CFI), de 6

substancial(4).

conseguinte,

de Dezembro de 1951, concluída no

conveniente, por motivos de lógica e

seio da Organização das Nações Unidas

clareza, proceder à codificação da

para a Alimentação e a Agricultura

referida directiva.

(FAO) apresenta um interesse mundial.

É,

por
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(7) Uma das medidas mais importantes

de

consiste em elaborar um inventário dos

urgência

especificado

organismos prejudiciais particularmente

directiva

deveria,

perigosos,

aplicar-se

cuja

introdução

na

garantia.

O

procedimento

por

igualmente

na

de

presente

conseguinte,
a

estas

Comunidade deverá ser proibida, e dos

derrogações.

organismos prejudiciais cuja introdução

(11) Em caso de perigo iminente de

por intermédio de certas plantas ou

introdução

produtos vegetais deve ser igualmente

organismos prejudiciais, as medidas de

proibida.

protecção não previstas nesta directiva

(8) A presença de alguns destes

devem, normalmente, ser adoptadas

organismos prejudiciais aquando da

pelo Estado-Membro onde o problema

introdução de vegetais e produtos

tem origem e, a Comissão deve ser

vegetais provenientes dos países de

informada de todos os acontecimentos

origem destes organismos, não pode ser

que requeiram a adopção de medidas de

controlada eficazmente e é necessário,

protecção.

como consequência, evitar o mais

(12) Dada a importância do comércio

possível a introdução de certos vegetais

dos

e produtos vegetais ou adoptar a

ultramarinos em vegetais e produtos

execução de controlos especiais nos

vegetais com o resto da Comunidade, é,

países produtores.

actualmente, indicado aplicar-lhes as

(9)

Estes

controlos

ou

de

propagação

departamentos

de

franceses

fitossanitários

disposições introduzidas pela presente

devem ser limitados às introduções de

directiva. Tendo em conta a natureza

produtos originários de países terceiros

especial da produção dos departamentos

e aos casos em que existem indícios

franceses ultramarinos, é conveniente

sérios, fazendo crer que uma das

prever medidas de protecção adicionais,

disposições

as quais se justificam por razões de

fitossanitárias

não

foi

respeitada.

protecção fitossanitária. As normas da

(10) É necessário prever sob certas

presente directiva devem ser igualmente

condições a faculdade de admissão de

objecto de extensão, de modo a incluir

derrogações

de

as medidas de protecção contra a

prescições. Como a experiência o

introdução de organismos prejudiciais

demonstrou,

nos

a

certo

algumas

número

dessas

departamentos

franceses

derrogações podem revestir o mesmo

ultramarinos provenientes de outras

carácter de urgência que as disposições

partes de França.
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(13) O Regulamento (CEE) n.o 1911/91

anexos da directiva sobre a protecção

do Conselho, de 26 de Junho de 1991,

dos

relativo

à

comunitário
determina

departamentos

aplicação

do

direito

franceses,

às

Canárias(5),

Canárias.

integração

das

ilhas

(16) É conveniente adoptar, para efeitos

Canárias no território aduaneiro da

de aplicação da presente directiva, os

Comunidade e no conjunto das políticas

modelos de certificados aprovados pela

comuns. Nos termos do artigos 2.o e

CFI de 6 de Dezembro de 1951, alterada

10.o desse regulamento, a aplicação da

em 21 de Novembro de 1979, com uma

política

está

forma de apresentação uniformizada,

subordinada à entrada em vigor de um

elaborada em estreita colaboração com

regime específico de abastecimento.

organizações

Essa aplicação deve, além disso, ser

igualmente

conveniente

acompanhada de medidas específicas

determinadas

regras

relativas à produção agrícola.

condições

agrícola

A

das

como

ilhas

(14)

a

ilhas

assim

ultramarinos

comum

Decisão

segundo

É
fixar

relativas

às

quais

tais

as

do

certificados podem ser emitidos, à

Conselho, de 26 de Junho de 1991, que

utilização dos antigos modelos durante

institui

um período transitório e às condições de

um

91/314/CEE

internacionais.

programa

específicas

para

de

fazer

opções

face

ao

verificação

para

a

introdução

de

afastamento e à insularidade das ilhas

vegetais e de produtos vegetais em

Canárias (Poseican)(6), define as linhas

proveniência de países terceiros.

gerais das opções a executar a fim de

(17) Em relação às importações de

tomar

plantas

em

especificidades

consideração
e

as

as

limitações

ou

produtos

vegetais

provenientes de países terceiros, a

características do arquipélago.

emissão dos certificados em cada um

(15) Por conseguinte, a fim de ter em

desses países deve, em princípio, ser da

conta a situação fitossanitária específica

responsabilidade

das

autorizados no âmbito da CFI e pode ser

ilhas

Canárias,

é conveniente

dos

prorrogar a aplicação de determinadas

oportuno

medidas previstas na presente directiva

serviços para os países terceiros não

por um prazo que expira seis meses a

contratantes.

contar da data em que os Estados-

(18)

Membros deverão ter dado execução às

procedimento aplicável a determinadas

futuras

disposições

referentes

aos

É

estabelecer

conveniente

listas

serviços

desses

simplificar

o
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alterações a introduzir nos anexos da

(23) O âmbito do regime deveria deixar

presente directiva.

de se restringir ao comércio entre

(19) É conveniente clarificar o âmbito

Estados-Membros e países terceiros

da presente directiva no que respeita à

para passar a abranger igualmente a

madeira. Para tanto, é conveniente

comercialização no interior de cada

utilizar as descrições pormenorizadas

Estado-Membro.

das madeiras constantes da legislação

(24) Todas as partes da Comunidade

comunitária.

deveriam beneficiar, em princípio, do

(20)

Certas

incluídas

sementes

nos

não

mesmo

nível

de

protecção

contra

produtos

organismos prejudiciais. No entanto,

vegetais e outros objectos, enumerados

devem ser tidas em conta as diferenças

nos anexos da presente directiva, que

existentes em termos de condições

devem ser submetidos a um exame

ecológicas

fitossanitário por parte do país de

determinados organismos prejudicias.

origem ou de expedição para que

Por conseguinte, se deverão definir

possam ser introduzidos na Comunidade

"zonas protegidas" expostas a riscos

ou

fitossanitários

nas

trocas

vegetais,

estão

no

interior

da

Comunidade.
(21)

Em

e

de

distribuição

especiais,

de

que

beneficiarão de protecção especial, em
determinados

casos,

é

condições compatíveis com o mercado

conveniente prever que a inspecção

interno.

oficial de vegetais, produtos vegetais e

(25)

outros objectos provenientes de países

fitossanitário

terceiros possa ser efectuada, pela

Comunidade

Comissão, no país terceiro de origem.

fronteiras internas e a criação de zonas

(22) Estas inspecções comunitárias

protegidas

devem ser efectuadas por peritos ao

distinção das exigências aplicáveis aos

serviço da Comissão e também por

produtos comunitários, por um lado, e

peritos

as

ao

serviço

dos

Estados-

A

aplicação

do

regime

comunitário
enquanto

tornarão

aplicáveis

às

espaço

necessária

à
sem

a

importações

Membros, colocados à disposição da

provenientes de países terceiros, por

Comissão. Deve ser definido o papel

outro, e a identificação dos organismos

destes

prejudiciais para zonas protegidas.

peritos

actividades

relativamente

exigidas

pelo

fitossanitário da Comunidade.

às

regime

(26) O local de produção é o mais
apropriado

para

efectuar

controlos

fitossanitários. No que diz respeito aos
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produtos comunitários, é necessário

(29) Devem ser definidas as medidas

tornar obrigatória a efectuação desses

oficiais a adoptar no caso de os

controlos no local de produção, devendo

resultados dos controlos não serem

os mesmos ser alargados a todos os

satisfatórios.

vegetais e produtos vegetais em causa aí

(30) Para garantir o cumprimento do

cultivados, produzidos, utilizados ou

regime fitossanitário comunitário no

presentes sob qualquer outra forma,

quadro do mercado interno, deve ser

bem como ao meio de cultura aí

estabelecido um sistema de controlos

utilizado.

oficiais

Para

permitir

o

a

efectuar

na

fase

de

funcionamento eficaz de um sistema de

comercialização. Esse sistema deve ser

controlo desse tipo, todos os produtores

tanto quanto possível fiável e uniforme

devem ser inscritos num registo oficial.

em toda a Comunidade e ao mesmo

(27) Para garantir uma aplicação mais

tempo excluir os controlos específicos

eficaz

nas fronteiras entre Estados-Membros.

do

regime

fitossanitário

comunitário no mercado interno, deve

(31) No quadro do mercado interno, os

ser possível; para efectuar os controlos

produtos originários de países terceiros

fitossanitários, recorrer a funcionários

devem, em princípio, ser submetidos a

disponíveis

não

controlos fitossanitários por ocasião da

organismos

oficiais

dependentes
dos

dos

Estados-

sua

primeira

introdução

na

Membros para protecção de vegetais,

Comunidade. Caso os resultados desses

cuja

controlos sejam satisfatórios, deve ser

formação

será

coordenada

e

financiada pela Comunidade.

emitido em passaporte fitossanitário

(28) Caso os resultados dos controlos

para esses produtos que lhes garanta a

sejam

livre circulação da mesma forma que

satisfatórios,

os

produtos

comunitários devem ser acompanhados,

aos produtos comunitários.

em vez do certificado fitossanitário

(32) Para enfrentar, com as devidas

utilizado no comércio internacional, de

garantias, a situação decorrente do

uma marca convencional (passaporte

mercado

fitossanitário) adaptada ao tipo de

reforçar a infra-estrutura nacional e

produtos, a fim de permitir a sua livre

comunitária de inspecção fitossanitária

circulação em todo o território da

nas fronteiras externas da Comunidade,

Comunidade ou nas partes do território

dando especial atenção aos Estados-

para as quais essa marca é válida.

Membros
geográfica,

interno,

que,

é

pela

constituem

indispensável

sua

situação

pontos

de
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entrada na Comunidade. Para o efeito, a

financeira comunitária com o objectivo

Comissão proporá a inscrição das

de

dotações necessárias no orçamento geral

inspecção fitossanitária nas fronteiras

da União Europeia.

externas da Comunidade.

(33) A fim de aumentar a eficácia do

(37) O regime deverá também prever

regime fitossanitário da Comunidade no

uma

quadro do mercado interno, os Estados-

relativamente a determinadas despesas

Membros

as

resultantes das medidas específicas

funções

adoptadas pelos Estados-Membros para

fitossanitárias. Antes de 1 de Janeiro de

combater as infecções provocadas por

1993, a Comissão apresentará um

organismos prejudiciais introduzidos a

código

partir de países terceiros ou de outras

práticas

deverão
do

pessoal

harmonizar
com

comunitário

de

práticas

reforçar

as

infra-estruturas

contribuição

da

adequada

fitossanitárias.

áreas da Comunidade e, eventualmente,

(34) Não é possível que os Estados-

para os erradicar e reparar os prejuízos

Membros

disposições

causados.

ao

serem

(38) As regras do mecanismo para

introduzidos no seu território plantas ou

concessão da contribuição financeira

produtos vegetais originários de outros

comunitária deverão ser estabelecidas

Estados-Membros. Todas as disposições

nos termos de um processo acelerado.

relativas a exigências fitossanitárias

(39) É necessário garantir que a

aplicáveis a vegetais e produtos vegetais

Comissão seja plenamente informada

devem

sobre as possíveis causas da introdução

adoptem

fitossanitárias

ser

especiais

estatuídas

a

nível

comunitário.

dos organismos prejudiciais em questão.

(35) É necessário estabelecer um regime

(40)

de contribuição financeira comunitária

deverá controlar a aplicação correcta do

que

regime fitossanitário comunitário.

permita

comunitário,

partilhar,
os

encargos

a

nível

a

Comissão

os

(41) Caso seja estabelecido que a

eventuais riscos resultantes do comércio

introdução dos organismos prejudiciais

no âmbito do regime fitossanitário

foi causada pela efectuação de exames

comunitário.

ou inspecções inadequados, se deverá

(36) Para impedir infecções provocadas

aplicar

por

relativamente

organismos

com

Nomeadamente,

prejudiciais

a

legislação
às

comunitária
respectivas

introduzidos a partir de países terceiros,

consequências, tendo em consideração

deve ser estabelecida uma contribuição

determinadas medidas específicas.
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(42) É indicada a instauração de uma

ultramarinos de organismos prejudiciais

cooperação estreita entre os Estados-

provenientes de outras partes de França

Membros e a Comissão no seio do

e, inversamente, noutras partes de

Comité

França

Fitossanitário

Permanente

de

organismos

instituído pela Decisão 76/894/CEE do

provenientes

Conselho(7).

franceses ultramarinos;

(43) A presente directiva não deve

c) As medidas de protecção contra a

prejudicar as obrigações dos Estaos-

introdução

Membros

organismos prejudiciais provenientes de

relativas

aos

prazos

de

dos

prejudiciais

nas

transposição e aplicação que figuram no

outras

anexo VIII, parte B,

inversamente,

ADOPTOU

A

PRESENTE

DIRECTIVA:

departamentos

ilhas

regiões

de
noutras

Canárias

de

Espanha

e,

regiões

de

Espanha de organismos prejudiciais
provenientes das ilhas Canárias.
2.

Sem

prejuízo

das

normas

a

estabelecer para a protecção da situação

Artigo 1º

fitossanitária existente em certas regiões
1. A presente directiva abrange as

da Comunidade, e tendo em conta as

medidas

a

diferenças das condições agrícolas e

introdução nos Estados-Membros de

ecológicas, podem ser determinadas, de

organismos prejudicias aos vegetais ou

acordo

produtos

de

estabelecido no artigo 18.o, medidas de

países

protecção adicionais às previstas pela

outros

de

protecção

vegetais,

contra

provenientes

Estados-Membros

ou

com

o

procedimento

terceiros.

presente directiva que sejam justificadas

Abrange também:

por motivos de protecção fitossanitária

a) A partir de 1 de Junho de 1993, as

nos

medidas

ultramarinos e nas ilhas Canárias.

de

protecção

contra

a

departamentos

franceses

propagação de organismos prejudiciais

3. A presente directiva não se aplica a

no interior da Comunidade por vias

Ceuta e a Melilha.

relacionadas

de

4. Cada Estado-Membro criará ou

vegetais, produtos vegetais e outros

designará uma autoridade única e

objectos conexos no interior de um

central responsável, sob controlo do

Estado-Membro;

governo nacional, nomeadamente pela

b) As medidas de protecção contra a

coordenação e pelos contactos em

introdução nos departamentos franceses

questões de ordem fitossanitária que

com

a

circulação
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sejam do âmbito da presente directiva.

6. Em relação às medidas de protecção

O serviço oficial de protecção dos

contra a introdução de organismos

vegetais criado em conformidade com a

prejudiciais

Convenção fitossanitária internacional

Canárias noutras partes de Espanha e

(CFI) será de preferência designado

nos outros Estados-Membros e contra a

para esse efeito. Essa autoridade e

sua propagação nas ilhas Canárias, as

quaisquer

alterações

ser

datas previstas no n.o 1, alínea a) do

notificadas

aos

Estados-

presente artigo, no n.o 4 do artigo 3.o,

devem

restantes

provenientes

da

ilhas

Membros e à Comissão.

nos n.os 2 e 4 do artigo 4.o, nos n.os 2 e

5. Em relação às medidas de protecção

4 do artigo 5.o, nos n.os 5 e 6 do artigo

contra a introdução de organismos

6.o, nos n.os 1 e 2 do artigo 10.o e nos

prejudicias

dos

n.os 8, 10 e 11 do artigo 13.o da

departamentos ultramarinos franceses

presente directiva são substituídas por

noutras partes de França e nos outros

uma data que corresponda ao termo de

Estados-Membros

sua

um prazo de seis meses a contar da data

departamentos

até à qual os Estados-Membros devem

propagação
ultramarinos

provenientes

e

contra

nos

franceses,

as

a

datas

ter aplicado as futuras disposições

previstas na alínea a) do n.o 1 do

referentes aos anexos I a V da presente

presente artigo, no n.o 4 do artigo 3.o,

directiva sobre a protecção das ilhas

nos n.os 2 e 4 do artigo 5.o, nos n.os 5 e

Canárias. O n.o 1, alínea c), do presente

6 do artigo 6.o, nos n.os 1 e 2 do artigo

artigo é revogado com efeitos a partir da

10.o e nos n.os 8, 10 e 11 do artigo 13.o

mesma data.

da presente directiva são substituídas
por uma data que corresponda ao termo

Artigo 2º

de um prazo de seis meses a contar da
data até à qual os Estados-Membros

1. Na acepção da presente directiva,

devem

entende-se por:

ter

aplicado

as

futuras

disposições referentes aos anexos I a V

a) "vegetais": as plantas vivas e as

da presente directiva sobre a protecção

partes vivas de plantas, incluindo as

dos

sementes.

departamentos

ultramarinos

franceses. O n.o 1, alínea b), e o n.o 2

As partes vivas de plantas incluem:

do presente artigo são revogados com

- frutos, na acepção botânica do termo,

efeitos a partir da mesma data.

que não tenham sido objecto de
ultracongelação,
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- produtos hortícolas que não tenham

f)

sido objecto de ultracongelação,

etiqueta

- tubérculos, bolbos, rizomas,

cumprimento

- flores cortadas,

presente directiva relativas a normas

- ramos com folhagem,

fitossanitárias e exigências especiais e,

- árvores cortadas com folhagem,

para o efeito, que seja:

- culturas de tecidos vegetais.

- normalizada a nível comunitário para

Por sementes, entende-se as sementes,

diferentes tipos de vegetais e protudos

na acepção botânica do termo, com

vegetais,

excepção das que não se destinem a ser

e

plantadas;

-

b) "produtos vegetais": os produtos de

responsável de um Estado-Membro e

origem vegetal não transformados ou

emitida em conformidade com as

tendo sido objecto de uma preparação

disposições de aplicação relativas às

simples, desde que não se trate de

particularidades do procedimento de

vegetais;

emissão de passaportes fitossanitários.

c) "plantação": toda a operação de

Para tipos específicos de produtos,

colocação dos vegetais com vista a

podem

assegurar o seu crescimento ou a sua

convencionais

reprodução/multiplicação posteriores;

etiqueta, de acordo com o procedimento

d) "vegetais destinados a plantação": -

previsto no artigo 18.o

vegetais já plantados e destinados a

A normalização será estabelecida de

permanecê-lo ou a serem novamente

acordo com o mesmo procedimento

plantados após a sua introdução, ou

previsto no artigo 18.o No âmbito dessa

- vegetais ainda não plantados no

normalização,

momento

mas

marcas diferentes para os passaportes

destinados a serem plantados após a

fitossanitários que, de acordo com o

mesma;

disposto no n.o 1, segundo parágrafo,

e)

da

sua

"organismos

introdução,

prejudiciais":

os

"passaporte

criada

fitossanitário":

oficial
das

pelo

ser

que

uma

ateste

o

disposições

da

organismo

oficial

determinadas

marcas

oficiais

não

serão

que

a

determinadas

do artigo 10.o, não são válidos para toda

inimigos dos vegetais; ou dos produtos

a Comunidade;

vegetais pertencentes ao reino animal

g) "Organismos oficiais responsáveis de

ou vegetal, ou apresentando-se sob a

um Estado-Membro": i) os serviços

forma de vírus, microplasmas ou outros

oficiais de protecção fitossanitária de

agentes patogénicos;
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um Estado-Membro referidos no n.o 4

e o controlo desse organismo poderá ser

do artigo 1.o, ou

aprovada, na condição de que essa

ii) qualquer entidade pública criada:

pessoa colectiva não tire nenhum

- quer a nível nacional,

proveito pessoal dos resultados das

- quer a nível regional, sob o controlo

medidas que tomar.

de autoridades nacionais dentro dos

A autoridade única e central, referida no

limites fixados pela Constituição do

n.o 4 do artigo 1.o, notificará a

Estado-Membro em causa.

Comissão

Os organismos oficiais responsáveis de

responsáveis do Estado-Membro em

um

causa. A Comissão transmitirá essa

Estado-Membro

conformidade

com

podem,
a

em

legislação

dos

informação

organismos

aos

restantes

oficiais

Estados-

nacional, delegar as tarefas referidas na

Membros;

presente directiva, a serem executadas

h) "zona protegida": uma zona da

sob a sua autoridade e controlo, em

Comunidade na qual:

qualquer pessoa colectiva, de direito

-

público ou privado que, nos termos dos

prejudiciais enumerados na presente

seus estatutos oficialmente aprovados,

dirctiva, estabelecidos numa ou várias

esteja encarregada exclusivamente de

partes

tarefas de interesse público desde que

endémicos,

apesar

essa pessoa colectiva e os seus membros

condições

favoráveis

não tirem qualquer proveito pessoal dos

estabelecimento, ou

resultados

- existe um risco de estabelecimento de

das

medidas

por

eles

um

ou

da

vários

dos

organismos

Comunidade,

não

de

são

existirem
ao

seu

tomadas.

certos organismos prejudiciais devido a

Os Estados-Membros assegurarão a

condições ecológicas favoráveis no que

existência de uma estreita cooperação

diz respeito a culturas específicas,

dos organismos oficiais referidos na

apesar de os referidos organismos não

subalínea ii) do primeiro parágrafo com

serem

os referidos na subalínea i).

estabelecidos na Comunidade.

Além

disso,

de

acordo

com

endémicos

nem

estarem

o

e que foi reconhecida, de acordo com o

procedimento previsto no artigo 18.o,

procedimento previsto no artigo 18.o,

qualquer outra pessoa colectiva criada

como

por conta do ou dos organismos

definidas

referidos no ponto i) do primeiro

travessões, e, no caso referido no

parágrafo e que actuem sob a autoridade

primeiro travessão, a pedido do ou dos

preenchendo
no

as

primeiro

condições
e

segundo
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Estados-Membros em causa e partindo

Os

do princípio de que investigações

referidas

apropriadas, fiscalizadas pelos peritos

parágrafos podem ser estabelecidos de

referidos

em

acordo com o procedimento previsto no

conformidade com o processo previsto

artigo 18.o e tendo em conta os

nesse mesmo artigo, não fornecem

princípios

prova em contrário. As investigações

geralmente aceites.

relativas ao caso previsto no segundo

Os resultados das investigações em

travessão são facultativas.

questão serão notificados à Comissão. A

no

Considera-se

artigo

que

21.o

um

organismo

elementos
no

das

investigações

primeiro

científicos

e

e

terceiro

estatísticos

Comissão transmitirá essas informações

prejudicial está estabelecido numa parte

aos restantes Estados-Membros.

da Comunidade se a sua existência aí

Antes de 1 de Janeiro de 1998, a

for conhecida e se nenhumas medidas

Comissão apresentará ao Conselho um

oficiais tiverem sido tomadas com vista

relatório sobre o funcionamento do

à sua erradicação, ou se as medidas

regime

tornadas nesse sentido se tiverem

acompanhado, se disso for caso, de

revelado ineficazes durante um período

proposta adequada;

de dois anos consecutivos, pelo menos.

i) "atestado ou medida oficial": um

O ou os Estados-Membros interessados

atestado

efectuarão, no que diz respeito ao caso

tomada sem prejuízo do disposto no

previsto no primeiro travessão do

artigo 21.o:

primeiro

investigações

- ou por representantes do organismo

oficiais regulares e sistemáticas sobre a

oficial de protecção fitossanitária de um

presença de organismos em relação aos

Estado-Membro

quais a zona protegida foi reconhecida.

responsabilidade destes, por outros

Qualquer descoberta de um organismo

funcionários, no caso de atestados ou

deste tipo será imediatamente notificada

medida, relacionados com a emissão

à Comissão. O risco decorrente desta

dos certificados referidos n.o 1 do artigo

descoberta será avaliado pelo Comité

7.o ou no n.o 2 do artigo 8.o,

Fitossanitário

- ou pelos já referidos representantes ou

parágrafo,

Permanente

e

serão

das

zonas

passado

ou

protegidas,

uma

ou

ou

por

medida

sob

a

determinadas acções apropriadas de

funcionários,

"agentes

acordo com o procedimento previsto no

qualificados" empregados por um dos

artigo 18.o

organismos oficiais responsáveis de um
Estado-Membro, em todos os outros
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casos, desde que esses agentes não

de

tirem qualaquer proveito pessoal dos

desperdícios de madeira ou cavacos.

resultados das medidas que tomam e

Sem prejuízo das disposições relativas

satisfaçam os níveis de qualificação

ao anexo V, é igualmente abrangida a

mínima.

madeira que, satisfazendo ou não as

Os Estados-Membros assegurarão que

condições mencionadas no primeiro

os

agentes

parágrafo, se apresente sob a forma de

qualificados possuam as qualificações

cobros de porão, calços, paletes ou

necessárias à aplicação correcta da

materiais de embalagem efectivamente

presente directiva. Em conformidade

utilizados no transporte de qualquer tipo

com o procedimento previsto no artigo

de objectos e apresente um risco do

18.o, poderão ser definidas directrizes

ponto de vista fitossanitário.

seus

funcionários

e

estilhas,

partículas,

serradura,

para essas qualificações.
No âmbito do Comité Fitossanitário
Permanente,

a

Comissão

Artigo 3º

elaborará

programas comunitários, cuja aplicação

1. Os Estados-Membros determinarão

fiscalizará,

que

relativos

complementar

dos

à

formação

funcionários

e

os

organismos

prejudiciais

enumerados no anexo I, parte A, não

agentes qualificados acima referidos, no

possam

intuito de aumentar os conhecimentos e

território.

a

nível

2. Os Estados-Membros prescreverão

nacional quanto às qualificações acima

que os vegetais e produtos vegetais

referidas. A Comissão contribuirá para

enumerados no anexo II, parte A, não

o

formação

podem ser introduzidos no seu território

complementar e proporá a inscrição das

se estão contaminados por organismos

dotações necessárias para o efeito no

prejudiciais que figuram nesta parte do

orçamento comunitário.

anexo.

2. As restantes disposições da presente

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam, de

directiva, com excepção dos casos em

acordo com condições que podem ser

que se prevê disposições específicas

deteriminadas em conformidade com o

diferentes, abrangem apenas a madeira

procedimento previsto no artigo 17.o,

que mantém parte ou a totalidade da sua

no caso de fraca contaminação de

superfície natural arredondada, com ou

vegetais, com excepção dos que se

sem casca, ou se apresenta sob a forma

destinem

experiência

adquiridos

financiamento

desta

a

ser

a

introduzidos

ser

no

plantados,

seu

por
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organismos prejudiciais enumerados na

todo

parte A do anexo I, ou na parte A do

constam do anexo I, parte A, secção I e

anexo II, e determinados previamente,

do anexo II, parte A, secção I,

de acordo com as autoridades que

respectivamente,

representam os Estados-Membros no

- os organismos cuja presença foi

domínio fitossanitário.

detectada mas não é endémica nem está

4. A partir de 1 de Junho de 1993, os

estabelecida em toda a Comunidade e

Estados-Membros determinarão que o

que dizem respeito a todo o território da

disposto nos n.os 1 e 2 seja aplicado

Comunidade constam do anexo I, parte

igualmente

A, secção II e do anexo II, parte A,

à

propagação

dos

o

território

da

Comunidade,

organismos prejudiciais em causa por

secção II, respectivamente,

meios relacionados com a criculação de

- os outros organismos constam do

vegetais, produtos vegetais ou outros

anexo I, parte B e do anexo II, parte B,

objecots no território de um Estado-

respectivamente,

Membro.

protegida a que se referem;

5. A partir de 1 de Junho de 1993, os

b)

Estados-Membros

endémicos ou estabelecidos numa ou

proibirão

a

Os

consoante

organismos

prejudiciais

mais

das zonas protegidas em questão:

excluídos, com excepção dos referidos

a)

no segundo e terceiro travessões da

organismos

prejudiciais

da

zona

introdução e a propagação no interior

Dos

partes

a

Comunidade

são

enumerados na parte B do anexo I;

alínea a);

b) Dos vegetais e produtos vegetais

c) Os títulos dos anexos I e II, bem

enumerados na parte B do anexo II, se

como as suas diferentes partes e

estiverem

secções,

contaminados

pelos

serão

adaptados

em

organismos prejudiciais em causa aí

conformidade com o estatuído nas

referidos.

alíneas a) e b).

6. De acordo com o procedimento

7. Nos termos do procedimento previsto

previsto no artigo 18.o:

no artigo 18.o, pode decidir-se que os

a)

Os

organismos

prejudiciais

Estados-Membros determinem:

enumerados nos anexos I e II são

a) Que a introdução e a propagação nos

classificados do seguinte modo:

seus

- os organismos cuja presença não tenha

determinados, isolados ou não, que

sido detectada em parte alguma da

sejam considerados prejudiciais para as

Comunidade e que dizem respeito a

plantas ou produtos vegetais, mas que

territórios

de

organismos

214

não constem dos anexos I e II, sejam

específicas

proibidas ou sujeitas a autorização

geneticamente modificados.

especial nas condições definidas em

Em conformidade com condições a

conformidade

definir nos termos do procedimento

com

o

mesmo

relativas

a

organismos

procedimento;

previsto no artigo 18.o, o n.o 1, a alínea

b) Que a introdução e a propagação nos

a) do n.o 5, o n.o 2, a alínea b) do n.o 5

seus

organismos

e o n.o 4 não são aplicáveis em relação

determinados enumerados no anexo II,

a fins experimentais ou científicos e a

mas que ocorram em vegetais que não

trabalhos de selecção de variedades.

constem desse anexo, e que sejam

Em conformidade com condições a

considerados

os

definir nos termos do procedimento

vegetais ou produtos vegetais, sejam

previsto no artigo 18.o, o primeiro

proibidas ou sujeitas a autorização

parágrafo, após a adopção das medidas

especial nas condições definidas em

nele previstas, não é aplicável em

conformidade

relação

territórios

de

prejudiciais

com

para

o

mesmo

a

fins

experimentais

ou

procedimento;

científicos e a trabalhos de selecção de

c) Que a introdução e a propagação nos

variedades.

seus

territórios

de

organismos

determinados enumerados nos anexos I

Artigo 4º

e II, que estejam em estado isolado e
sejam considerados prejudiciais para os

1. Os Estados-Membros determinarão

vegetais ou produtos vegetais, sejam

que os vegetais enumerados no anexo

proibidas ou sujeitas a autorização

III, parte A, não podem ser introduzidos

especial nas condições definidas em

no seu território desde que sejam

conformidade

provenientes dos países mencionados

com

o

mesmo

procedimento.

nesta parte do anexo.

O primeiro parágrafo é igualmente

2. Os Estados-Membros prescrevem

aplicável a organismos que não estejam

que, a partir de 1 de Junho de 1993, os

abrangidos pela Directiva 90/220/CEE

vegetais, produtos vegetais e outros

do Conselho, de 23 de Abril de 1990,

objectos enumerados no anexo III,

relativa à libertação deliberada no

secção B, não podem ser introduzidos

ambiente de organismos geneticamente

nas

modificados(8),

situadas no seu território.

disposições

ou

por

outras

comunitárias

mais

zonas

protegidas

em

questão
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3. De acordo com o procedimento

em instalações próximas, na zona

previsto no artigo 18.o, o anexo III será

fronteiriça do seu território.

revisto por forma a que a parte A

Ao conceder esta derrogação, o Estado-

contenha as plantas, produtos vegetais e

Membro deverá indicar as instalações e

outros objectos que constituam um risco

o

fitossanitário para toda a Comunidade e

informações,

que

que a parte B contenha os vegetais,

regularmente

actualizadas,

produtos vegetais e outros objectos que

comunicadas à Comissão.

constituam

fitossanitário

Os vegetais, produtos vegetais e outros

apenas para as zonas protegidas. As

materiais objecto de derrogação nos

zonas protegidas serão aí devidamente

termos do primeiro parágrafo deverão

especificadas.

ser acompanhados por documentos

4. A partir de 1 de Junho de 1993, o

comprovativos do local do país terceiro

disposto no n.o 1 deixará de ser

de onde são originários.

aplicável

um

risco

aos

vegetais,

nome

do

transformador.
deverão

Estas
ser
serão

produtos

vegetais e outros objectos originários da

Artigo 5º

Comunidade.
5. Em conformidade com condições a

1. Os Estados-Membros determinarão

definir nos termos do procedimento

que os vegetais, produtos vegetais e

previsto no artigo 18.o, os n.os 1 e 2 não

outros objectos enumerados no anexo

se

fins

IV, parte A, não podem ser introduzidos

a

no seu território, a não ser que as

aplicarão

em

relação

a

experimentais

ou

científicos

e

trabalhos de selecção de variedades.

exigências particulares que lhes dizem

6. Desde que não haja riscos de

respeito, mencionadas nesta parte do

propagação de organismos prejudiciais,

anexo, sejam cumpridas.

um Estado-Membro poderá dispor que

2. A partir de 1 de Junho de 1993, os

os n.os 1 e 2 não se aplicarão, em

Estados-Membros

determinados

a

introdução e a circulação, no interior

vegetais, produtos vegetais e outros

das zonas protegidas, dos vegetais,

materiais cultivados, produzidos ou

produtos vegetais e outros objectos

utilizados

enumerados no anexo IV, parte B, salvo

na

casos

sua

específicos,

zona

fronteiriça

forem

satisfeitas

proibirão

as

a

imediatamente contígua com um país

se

exigências

terceiro e introduzidos nesse Estado-

especiais correspondentes enunciadas

Membro para nele serem transformados

nessa secção do anexo.
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3. De acordo com o procedimento

utilizados

previsto no artigo 18.o, o anexo IV será

imediatamente contígua com um país

revisto segundo os critérios previstos no

terceiro e introduzidos nesse Estado-

n.o 6 do artigo 3.o

Membro para nele serem transformados

4. Os Estados-Membros determinarão

em instalações próximas, na zona

que, a partir de 1 de Junho de 1993, o

fronteiriça do seu território.

disposto no n.o 1 se aplica igualmente à

Ao conceder essa derrogação, o Estado-

circulação

Membro deverá indicar as instalações e

de

vegetais,

produtos

nome

na

sua

do

zona

fronteiriça

vegetais e outros objectos no território

o

transformador.

de um Estado-Membro, sem prejuízo,

informações,

no entanto, do disposto no n.o 7 do

regularmente

artigo 6.o O presente número, bem

comunicadas à Comissão.

como os n.os 1 e 2, não se aplicam à

Os vegetais, produtos vegetais e outros

circulação de pequenas quantidades de

materiais objecto de derrogação nos

vegetais, produtos vegetais, alimentos e

termos do primeiro parágrafo deverão

rações para animais que se destinem a

ser acompanhados por documentos

ser utilizados pelo proprietário ou

comprovativos do local do país terceiro

receptor para fins não industriais e não

de onde são originários.

que

Estas

deverão

actualizada,

ser
serão

comerciais ou para consumo durante o
transporte, desde que não haja riscos de

Artigo 6º

propagação de organismos prejudiciais.
5. Em conformidade com condições a

1. Os Estados-Membros determinarão,

definir nos termos do procedimento

pelo menos para a introdução, num

previsto no artigo 18.o, os n.os 1, 2 e 4

outro Estado-Membro, de vegetais,

não se aplicarão em relação a fins

produtos vegetais e outros objectos

experimentais

enumerados no anexo V, que estes, bem

ou

científicos

e

a

trabalhos de selecção de variedades.

como

6. Desde que não haja riscos de

minuciosamente

propagação de organismos prejudiciais,

oficialmente, na totalidade ou numa

um Estado-Membro poderá dispor que

amostra representativa, e que, em caso

os n.os 1, 2 e 4 não se aplicarão, em

de

determinados

assegurem o seu transporte sejam

casos

específicos,

a

as

suas

necessidade,

vegetais, produtos vegetais e outros

igualmente

materiais cultivados, produzidos ou

assegurar:

embalagens,

sejam

examinadas

os

examinados

veículos

a

fim

que

de
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a) Que não estão contaminados pelos

n.os 4, 5 e 7 do artigo 3.o ou n.o 2 do

organismos prejudiciais enumerados no

artigo 5.o, na medida em que o Estado-

anexo I, parte A;

Membro destinatário faça uso de uma

b) No que respeita aos vegetais e

das faculdades enumeradas nos artigos

produtos vegetais enumerados no anexo

acima citados.

II,

estejam

4. Os Estados-Membros determinarão

organismos

que as sementes referidas no anexo IV,

prejudiciais respectivos, que figuram

parte A, e que são destinadas a ser

nesta parte do anexo;

introduzidas noutro Estado-Membro,

c) No que respeita aos vegetais,

sejam examinadas oficialmente, a fim

produtos vegetais ou outros objectos

de assegurar que correspondem às

enumerados no anexo IV, parte A, que

exigências particulares respectivas que

eles

constam desta parte do anexo.

parte

A,

contaminadas

que

não

pelos

correspondam

às

exigências

particulares respectivas que constam

5. A partir de 1 de Junho de 1993, e sem

desta parte do anexo.

prejuízo do disposto no n.o 7, o disposto

2. Logo que sejam adoptadas as

nos n.os 1, 3 e 4 será igualmente

medidas previstas no n.o 6, alínea a), do

aplicável à circulação de vegetais,

artigo 3.o e no n.o 3 do artigo 5.o, o n.o

produtos vegetais e outros objectos no

1

aplicável

território de cada Estado-Membro. O

unicamente em relação à parte A,

disposto nos n.os 1, 3 e 4 não é

secção II do anexo I, à parte A, secção

aplicável, no que diz respeito aos

II do anexo II e à parte A, secção II do

organismos prejudiciais enumerados na

anexo IV. Quando durante o exame,

parte B do anexo I ou na parte B do

efectuado nos termos da presente

anexo II e aos requisitos específicos

disposição,

enumerados na parte B do anexo IV, à

do

presente

artigo

forem

é

detectados

organismos prejudiciais enumerados na

circulação

de

vegetais,

produtos

parte A, secção I do anexo I ou na parte

vegetais e outros objectos através de

A, secção 1 do anexo II, considera-se

uma zona protegida ou no exterior da

que não estão satisfeitas as condições

mesma.

previstas no artigo 10.o

Os controlos oficiais referidos nos n.os

3. Os Estados-Membros determinarão

1, 3 e 4 serão conduzidos de acordo

as medidas de controlo referidas no n.o

com as seguintes disposições:

1, a fim de assegurar igualmente o

a) Devem abranger todos os vegetais e

respeito pelas disposições previstas nos

produtos vegetais em causa, cultivados,
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produzidos ou utilizados pelo produtor,

Os n.os 1, 3 e 4 não se aplicam à

ou existentes nas suas instalações sob

circulação de pequenas quantidades de

qualquer outra forma, bem como o meio

vegetais, produtos vegetais, alimentos e

de cultura aí utilizado;

rações para animais que se destinem a

b) Devem ser efectuados nas instalações

ser utilizados pelo proprietário ou

do produtor, de preferência no local de

receptor para fins não industriais e não

produção;

comerciais ou para consumo durante o

c) Devem ser efectuados regularmente

transporte, desde que não haja riscos de

em ocasiões apropriadas, pelo menos

propagação de organismos prejudiciais.

uma vez por ano, e pelo menos por

6. A partir de 1 de Junho de 1993, os

meio de observação visual, sem prejuízo

Estados-Membros determinarão que os

dos requisitos específicos enumerados

produtores de certos vegetais, produtos

no anexo IV; podem ser realizadas

vegetais

actividades posteriores desde que tal

enumerados na parte A do anexo V,

esteja previsto nos termos do n.o 8.

especificados em conformidade com o

Todos os produtores abrangidos pelo

n.o 8, ou os armazéns colectivos ou

controlo oficial, tal como previsto no

centros de expedição situados na zona

segundo parágrafo nos termos dos n.os

de produção sejam igualmente inscritos

1 a 4, devem ser inscritos num registo

no registo oficial a nível local, regional

oficial sob um número de registo que

ou nacional nos termos do terceiro

permita a sua identificação. A Comissão

parágrafo do n.o 5. Podem igualmente

terá acesso, a seu pedido, aos registos

ser sujeitos a qualquer momento aos

oficiais assim elaborados.

controlos

Os produtores estão sujeitos a certas

parágrafo do n.o 5.

obrigações definidas em conformidade

De acordo com o procedimento previsto

com o disposto no n.o 8. Devem, em

no n.o 8, para certos vegetais, produtos

especial, informar imediatamente o

vegetais e outros objectos, tendo em

organismo

do

conta a natureza das condições de

sobre

produção ou de comercialização, poderá

de

ser instaurado um sistema que permita

organismos prejudiciais ou qualquer

remontar, na medida do possível, à

outra

origem.

oficial

Estado-membro
qualquer

em

presença

anormalidade

fitossanitário.

responsável
causa
inabitual

de

carácter

7.

Os

e

outros

previstos

objectos

no

Estados-Membros

não

segundo

podem

dispensar, na medida em que não for de
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temer a propagação de organismos

- a garantias quanto à circulação de

prejudiciais:

vegetais, produtos vegetais e outros

- da inscrição prevista nos n.os 5 e 6, os

objectos através de uma zona protegida,

pequenos

produtores

ou

estabelecida para os referidos vegetais,

transformadores

cuja

da

produtos vegetais e outros objectos em

produção e da venda de vegetais,

relação a um ou vários organismos

produtos vegetais e outros objectos

prejudicias,

abrangidos

uma

- à frequência e ao calendário do

utilização final, a pessoas no mercado

controlo oficial, incluindo actividades

local,

posteriores [segundo parágrafo, alínea

se

que

totalidade

destine

não

para

se

dedicam

profissionalmente à produção de plantas

c) do n.o 5],

(circulação local),

-

- do controlo oficial requerido nos n.os

registados (quarto parágrafo do n.o 5),

5 e 6, a circulação local de vegetais,

- à especificação dos produtos referidos

produtos vegetais e outros objectos

no n.o 6, bem como aos produtos para

produzidos

os quais se prevê o sistema mencionado

por

pessoas

assim

às

obrigações

dos

produtores

dispensadas.

no n.o 6,

As disposições da presente directiva

- a outras exigências relativas às

referentes à circulação local voltarão a

dispensas referidas no n.o 7, em

ser analisadas antes de 1 de Janeiro de

especial no que se refere às noções de

1998 pelo Conselho, deliberando sob

"pequenos produtores" e de "mercado

proposta

local" e aos procedimentos a elas

da

Comissão

à

luz

da

experiência adquirida.

referentes.

8. De acordo com o procedimento

9. De acordo com o procedimento

previsto no artigo 18.o, são adoptadas

previsto no artigo 18.o, podem ser

disposições de execução relativas:

aprovadas regras de execução relativas

- a condições menos restritas da

ao processo de registo e número de

circulação

registo (terceiro parágrafo do n.o 5).

de

vegetais,

produtos

vegetais e outros objectos no interior de
uma zona protegida, estabelecida para

Artigo 7º

as referidas plantas, produtos vegetais e
outros objectos em relação a um ou

1. Quando, com base no exame

vários organismos prejudiciais,

prescrito nos n.os 1 e 3 do artigo 6.o, se
considere

estarem

preenchidas

as
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condições que dele constam, pode ser

n.o 4 do artigo 6 são determinadas de

emitido um certificado fitossanitário

acordo com o procedimento previsto no

conforme ao modelo da parte A do

artigo 17.o, o mais tardar em 31 de

anexo VII, redigido pelo menos numa

Dezembro de 1991.

das línguas oficiais da Comunidade e
preenchido, salvo no que respeita ao

Artigo 8º

carimbo e à assinatura, inteiramente em
letras maiúsculas ou inteiramente em

1. Desde que um dos casos previstos no

caracteres

de

n.o 2 não ocorra, os Estados-Membros

preferência numa das línguas oficiais do

determinarão que os vegetais, produtos

Estado-Membro destinatário.

vegetais e outros objectos enumerados

O nome botânico dos vegetais será

na parte A do anexo V, que foram

indicado em latim. As alterações ou

introduzidos

rasuras não autenticadas invalidam o

provenientes de um Estado-Membro e

certificado. Só serão emitidas eventuais

que se destinam à introdução noutro

cópias deste certificado com a indicação

Estado-Membro, sejam dispensados de

"cópia" ou "duplicado" impresso ou

um novo exame correspondente às

estampilhado.

disposições do artigo 6.o, se estiverem

2. Os Estados-Membros determinarão

acompanhados

que os vegetais, produtos vegetais ou

fitossanitário de um Estado-Membro,

outros objectos, enumerados na parte A

estabelecido segundo o modelo do

do anexo V, não podem ser introduzidos

anexo VII, parte A.

noutro Estado-Membro se não forem

2.

acompanhados

certificado

vegetais ou outros objectos provenientes

fitossanitário entregue em conformidade

de um Estado-Membro foram objecto,

com o n.o 1. O certificado fitossanitário

num segundo Estado-Membro, de um

não pode ser emitido mais de 14 dias

fraccionamento

antes da data em que as plantas,

armazenamento, ou forma submetidas a

produtos vegetais e outros objectos

uma modificação de embalagem e

deixem o Estado-Membro expedidor.

foram depois objecto de uma introdução

3. As medidas a adoptar pelos Estados-

num

Membros nos termos do n.o 3 do artigo

segundo

6.o, no que diz respeito às sementes

dispensado de proceder a um novo

referidas na parte B do anexo IV, e no

exame que corresponde às disposições

dactilografados,

de

um

Quando

no

seu

de

os

terceiro

um

território,

certificado

vegetais,

ou

produtos

de

Estado-Membro,

Estado-Membro

um

o
está
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do

artigo

6.o,

se

constatado

vários certificados fitossanitários de

oficialmente que estes produtos não se

reexpedição forem emitidos os produtos

submeteram a nenhum risco que ponha

devem ser acompanhados dos seguintes

em causa o cumprimento das condições

documentos:

enumeradas no artigo 6.o Neste caso, é

a) O último certificado fitossanitário ou

entregue um certificado fitossanitário de

cópia autenticada;

reexpedição,

b) O último certificado fitossanitário de

num

for

exemplar

único,

conforme ao modelo fixado na parte B

reexpedição;

do anexo VII redigido pelo menos numa

c) Os certificados fitossanitários de

das línguas oficiais da Comunidade e

reexpedição anteriores ao certificado

preenchido, salvo no que respeita ao

referido na alínea b) ou as cópias

carimbo e à assinatura, inteiramente em

autenticadas.

letras maiúsculas ou inteiramente em
caracteres

dactilografados,

de

Artigo 9º

preferência numa das línguas oficiais do
Estado-Membro

Este

1. No caso dos vegetais, produtos

ao

vegetais e outros objectos a que sejam

certificado fitossanitário entregue pelo

aplicáveis as exigências especiais que

primeiro Estado-Membro ou à sua cópia

constam da parte A do anexo IV, e em

autenticada. Este certificado pode ser

conformidade com o disposto no artigo

intitulado certificado fitossanitário de

7.o, o certificado fitossanitário oficial

reexportação. As disposições do n.o 1,

exigido deve ser emitido no país de

segundo

origem dos vegetais, produtos vegetais e

certificado

destinatário.

deve

estar

parágrafo,

anexo

do

artigo

7.o

aplicam-se por analogia.
O

certificado

outros objectos, salvo:
de

- no caso da madeira, se, de acordo com

reexpedição não pode ser emitido mais

as exigências especiais estabelecidas na

de 14 dias antes da data em que os

parte A do anexo IV, for suficiente que

vegetais, produtos vegetais e outros

seja desascada,

objectos deixam o país reexpedidor.

- noutros casos, na medida em que as

3. Os n.os 1 e 2 são igualmente

exigências especiais estabelecidas na

aplicáveis

vegetais,

parte A do anexo IV puderem ser

produtos vegetais e outros objectos são

satisfeitas noutros locais que não o de

introduzidos sucessivamente nos vários

origem.

logo

fitossanitário

que

os

Estados-Membros. Se, nesta ocasião,
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2. O n.o 1 é aplicável igualmente à

Comunidade,

introdução de vegetais e produtos

circulação local nos termos do n.o 7 do

vegetais, enumerados no anexo IV,

artigo 6.o, quando eles próprios, a sua

parte

embalagem ou os veículos que os

B,

indicados

nos
nesta

Estados-Membros
parte

do

anexo

respeitante a esses produtos.

exceptuando-se

a

transportam forem acompanhados de
um passaporte fitossanitário válido para
o

território

em

causa

e

emitido

conforme o disposto no n.o 1.

Artigo 10

A partir de 1 de Junho de 1993, os
1. A partir de 1 de Junho de 1993, e

vegetais, produtos vegetais e outros

sempre que o controlo previsto nos n.os

objectos enumerados na parte A, secção

1, 3 e 4 do artigo 6.o e realizado de

II

acordo com o n.o 5 do mesmo artigo 6.o

introduzidos

mostrar

as

determinada e circular nessa zona

condições aí descritas, será emitido um

quando eles próprios, a sua embalagem

passaporte

ou os veículos que os transportam forem

que

estão

preenchidas

fitossanitário,

em

do

anexo

V

numa

podem

zona

protegida

acompanhados

podem ser adoptadas nos termos no n.o

fitossanitário válido para essa zona e

4 do presente artigo, deixando de ser

emitido conforme o disposto no n.o 1.

emitidos os certificados fitossanitários

Se forem preenchidas as condições

referidos nos artigos 7.o ou 8.o

previstas no n.o 8 do artigo 6.o no que

Quando o controlo não disser respeito a

se refere ao transporte através das zonas

condições

protegidas, o segundo parágrafo do

às

zonas

um

ser

conformidade com as disposições que

aplicáveis

de

só

passaporte

protegidas ou quando se verificar que

presente número não é aplicável.

essas condições não estão preenchidas,

Os primeiro e segundo parágrafos não

o passaporte fitossanitário apenas será

se aplicam à circulação de pequenas

válido para as referidas zonas e terá a

quantidades

marca

vegetais,

prevista

para

esses

casos,

de

vegetais,

alimentos

e

produtos

rações

para

conforme o disposto no n.o 1, alínea f),

animais que se destinem a ser utilizados

do artigo 2.o

pelo proprietário ou receptor para fins

2. A partir de 1 de Junho de 1993, os

não industriais e não comerciais ou para

vegetais, produtos vegetais e outros

consumo durante o transporte, desde

objectos enumerados na parte A, secção

que não haja riscos de propagação de

I do anexo V só podem circular na

organismos prejudiciais.
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3. Um passaporte fitossanitário pode ser

- o passaporte de substituição deve

posteriormente substituído por outro,

incluir uma marca especial, especificada

em qualquer parte da Comunidade, de

nos termos do n.o 4, que ostente o

acordo com as seguintes disposições:

número do produtor de origem ou, em

- a substituição de um passaporte

caso

fitossanitário apenas se pode verificar

fitossanitário, do operador responsável

no caso de divisão de lotes, ou de

por essa alteração.

combinação de vários lotes ou das

4.

respectivas partes, ou de uma alteração

procedimento previsto no artigo 18.o,

do estatuto fitossanitário dos lotes, sem

podem

prejuízo

execução para:

dos

requisitos

especificos

de

Em

alteração

do

conformidade

ser

adoptadas

estatuto

com

regras

o

de

previstos no anexo IV, ou noutros casos

- as particularidades do procedimento

específicados nos termos do n.o 4,

relativo à emissão de passaportes

- a sutbstituição apenas se pode verificar

fitossanitários, tal como previstas no n.o

a pedido de uma pessoa singular ou

1,

colectiva, quer se trate de um produtor

- as condições em que um passaporte

ou não, inscrita num registo oficial de

fitossanitário pode ser substituído, de

acordo

acordo com o disposto no primeiro

com

o

disposto,

mutatis

mutandis, no n.o 5, terceiro parágrafo

travessão do n.o 3,

do artigo 6.o,

- as particularidades do procedimento

- o passaporte de substituição apenas

relativo ao passaporte de substituição,

pode ser elaborado pelo organismo

tal como previstas no terceiro travessão

oficial responsável da região em que

do n.o 3,

está situado o estabelecimento autor do

- a marca especial requerida para o

pedido e apenas se puderem ser

passaporte de substituição, tal como

garantidas, desde o envio pelo produtor,

prevista no quinto travessão do n.o 3.

a identidade do produto em causa e a
ausência de riscos de infecções devidas

Artigo 11

a organismos prejudiciais constantes
dos anexos I e II,

1. Sem prejuízo do disposto no n.o 2 do

- o procedimento de substituição deve

presente artigo, sempre que o controlo

estar conforme com as disposições que

previsto nos n.os 1, 3 e 4 do artigo 6.o e

podem ser adoptadas nos termos do n.o

efectuado de acordo com o disposto no

4,

n.o 5 do mesmo artigo 6.o não permita
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concluir que estão preenchidas as

De acordo com o procedimento previsto

condições aí descritas, não será emitido

no artigo 18.o, podem ser adoptadas

qualquer passaporte fitossanitário.

regras de execução relativas:

2. Nos casos especiais em que se

- às condições em que uma ou mais das

constatar, com base nos resultados do

medidas citadas no primeiro parágrafo

controlo efectuado, que uma parte dos

devem ou não ser escolhidas,

vegetais

-

ou

produtos

vegetais

às

particularidades

e

condições

cultivados, produzidos ou utilizados

respeitantes a essas medidas.

pelo produtor, ou existentes nas suas

4. Nos casos em que seja aplicável o

instalações sob qualquer outra forma, ou

disposto no n.o 1, as actividades do

que uma parte do meio de cultura aí

produtor serão total ou parcialmente

utilizado não apresentam risco de

suspensas

propagação de organismos prejudiciais,

comprovado que foi eliminado o risco

não é aplicável a essa parte o disposto

de

no n.o 1.

prejudiciais.

3. Na medida em que seja aplicável o

suspensão,

disposto no n.o 1, os vegetais, produtos

disposições pertinentes do artigo 10.o

vegetais ou meios de cultura em causa

5. Quando se considerar, no que diz

serão objecto de uma ou mais das

respeito aos produtos referidos no n.o 6

seguintes medidas oficiais:

do artigo 6.o e com base num controlo

- tratamento apropriado, seguido da

oficial efectuado nos termos do disposto

emissão do passaporte fitossanitário

no referido artigo, que os produtos não

adequado, nos termos do artigo 10.o, se

estão isentos de organismos prejudiciais

se considerar que, como consequência

constantes dos anexos I e II, as

do tratamento, estão preenchidas as

disposições dos n.os 2, 3 e 4 do presente

condições de emissão do passaporte,

artigo são aplicáveis mutatis mutandis.

até

que

propagação

de

Enquanto
não

são

tenha

sido

organismos
durar

esta

aplicáveis

as

- autorização de circulação sob controlo
oficial, para outras zonas, em que não

Artigo 12

representem um risco adicional,
- autorização de circulação, sob controlo

1. Os Estados-Membros não podem

oficial,

exigir

para

submetidos

a

locais
uma

onde

serão

transformação

qualquer

declaração

complementar sobre os certificados

industrial,

fitossanitários referidos nos artigos 7.o,

- destruição.

8.o ou 9.o
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2. Se se verificar que parte dos vegetais,

mais rapidamente possível, de modo a

produtos vegetais ou outros objectos

que os serviços de protecção dos

está

organismos

vegetais envolvidos possam analisar a

prejudicias enumerados nos anexos I e

situação tendo em vista, nomeadamente,

II, a introdução da outra parte não pode

a adopção das medidas necessárias para

ser proibida se não existir qualquer

evitar que casos análogos não se

suspeita de que esteja contaminada e se

reproduzam e, na medida em que tal se

se

a

revele adequado e ainda possível, a

organismos

adopção de medidas relativas à remessa

contaminada

afigurar

por

que

propagação

é

impossível

dos

prejudiciais.

interceptada, adequadas ao nível do

3. Os Estados-Membros determinarão

risco do caso em questão. De acordo

que os certificados fitossanitários e os

com o procedimento previsto no artigo

certificados

17.o, pode ser criado para o efeito um

fitossanitários

de

reexpedição apresentados quando da

sistema de informação uniformizado.

introdução

produtos

5. A partir de 1 de Janeiro de 1993, os

vegetais ou outros produtos no seu

Estados-Membros organizarão controlos

território, tenham aposto o carimbo de

oficiais tendo em vista assegurarem-se

entrada do serviço competente, que

do cumprimento do disposto na presente

indique pelo menos o seu nome e data

directiva, principalmente do n.o 2 do

de entrada.

artigo 10.o;

4. Os Estados-membros assegurarão que

efectuados de forma aleatória e sem

o seu serviço de protecção dos vegetais

qualquer discriminação quanto à origem

informe o serviço do Estado-Membro

dos vegetais, produtos vegetais e outros

reexpedidor de todos os casos em que

objectos, de acordo com as seguintes

vegetais, produtos vegetais ou outros

disposições:

objectos provenientes desse Estado-

- controlos ocasionais a qualquer altura

Membro tenham sido interceptados

e em qualquer local onde circulem

devido

vegetais, produtos vegetais ou outros

a

dos

vegetais,

proibições

ou

restrições

esses

controlos

serão

fotossanitárias. Essas informações não

objectos,

impedem que o serviço de protecção

- controlos ocasionais em instalações

dos vegetais referido em primeiro lugar

onde sejam cultivados, produzidos,

tome

armazenados

as

medidas

necessárias em

que

considere

relação à remessa

interceptada e que serão comunicadas o

ou

postos

à

venda

vegetais, produtos vegetais ou outros
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objectos, bem como nas instalações dos

7. Na realização dos controlos oficiais,

compradores,

os

- controlos ocasionais por ocasião de

assistidos pelos peritos referidos no

qualquer outro controlo documental

artigo 21.o

efectuado por razões não relacionadas

8. Sempre que se comprove, através dos

com a fitossanidade.

controlos

Os controlos devem ser regulares nas

conformidade com o disposto nos n.os 5

instalações inscritas num registo oficial,

e 6, que os vegetais, produtos vegetais

nos termos do n.o 3 do artigo 10.o e do

ou outros objectos representam um risco

n.o 8 do artigo 13.o, e podem ser

de

regulares nas instalações incritas num

prejudicias, devem aqueles ser objecto

registo oficial, nos termos do n.o 6 do

de medidas oficias nos termos do

artigo 6.o

disposto do n.o 3 do artigo 11.o

Estados-Membros

oficiais

propagação

podem

efectuados

de

ser

em

organismos

Os controlos podem ser selectivos se
houver indícios que permitam supor que

Artigo 13

uma ou mais disposições da presente
directiva não foram respeitadas.

1. Os Estados-Membros determinarão,

6. Os compradores comerciais de

pelo menos para a introdução no seu

vegetais, produtos vegetais ou outros

território

objectos, devem conservar, enquanto

vegetais ou outros objectos enumerados

utilizadores finais, profissionalmente

na parte B do anexo V e provenientes de

implicados na produção de vegetais, os

países terceiros:

respectivos passaportes fitossanitários

a) Que estes vegetais, produtos vegetais

durante, pelo menos, um ano e fazer-

ou outros objectos, bem como as suas

lhes referência nos seus registos.

embalagens, serão submetidos a um

Os inspectores devem ter acesso aos

meticuloso

vegetais, produtos vegetais ou outros

totalidade ou em amostra representativa

objectos em qualquer fase da produção

e que, em caso de necessidade, os

e da comercialização. Podem proceder

veículos que assegurem o seu transporte

às

aos

serão igualmente submetidos a um

controlos oficiais em causa, incluindo as

meticuloso exame oficial, com vista a

que se relacionam com os passaportes

garantir, na medida do possível,

investigações

necessárias

fitossanitários e com os registos.

dos

vegetais,

exame

produtos

oficial,

na

sua
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- que não estão contaminados pelos

conceder certificados pelos diferentes

organismos prejudiciais enumerados no

países terceiros.

anexo I, parte A,

Em derrogação do primeiro parágrafo, o

- no que se respeita aos vegetais,

certificado fitossanitário emitido em

produtos vegetais enumerados no anexo

conformidade com o modelo fixado no

II, parte A, que não estão contaminados

anexo da CFI na sua versão original,

por organismos prejudiciais que figurem

pode ser utilizado durante um período

nesta parte do anexo,

transitório. O termo do período atrás

- no que respeita aos vegetais, produtos

referido pode ser determinado de acordo

vegetais ou outros objectos enumerados

com o procedimento previsto no artigo

no anexo IV, parte A, que respondem às

17.o

exigências particulares que figuram

2. O n.o 1 do presente artigo é aplicável

nesta parte do anexo;

nos casos referidos no n.o 4 do artigo

b) Que devem ser acompanhadas dos

6.o e no n.o 3 do artigo 7.o

certificados prescritos nos artigos 7.o ou

3.

8.o e que um certificado fitossanitário

igualmente prever que as remessas

não pode ser emitido mais de 14 dias

provenientes de países terceiros e que,

antes da data em que os vegetais,

de acordo com a respectiva declaração,

produtos vegetais ou outros objectos

não

deixaram

vegetais ou outros objectos enumerados

o

país

expedidor.

Os

Os

contenham

certificados prescritos nos artigos 7.o ou

na

8.o

submetidas

conterão

a

informação,

em

Estados-Membros

parte

B
a

podem

vegetais,

do

anexo

um

produtos

V

sejam

controlo

oficial

conformidade com o modelo definido

sempre que haja fortes motivos para

no anexo da CFI, tal como alterada em

crer

21 de Novembro de 1979, e sem

regulamentação nesse domínio.

prejuízo da forma de apresentação, e

Em conformidade com o procedimento

são emitidos pelos serviços autorizados

previsto no artigo 17.o, será possível:

para esses fins no âmbito da CFI ou - no

- especificar os casos em que tais

caso de países não contratantes - com

controlos devem efectuar-se,

base em disposições legislativas ou

- definir as regras de tais controlos.

regulamentares do país em questão. De

Se, no final do controlo, persistirem

acordo com o procedimento previsto no

dúvidas quanto à identificação da

artigo 17.o, podem ser estabelecidas

remessa, nomeadamente no que se

listas

refere ao género, à espécie ou à origem,

dos

serviços

autorizados

a

que

houve

infracção

à
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considera-se que a remessa contém

n.os 1 e 2 não se aplicam, em

vegetais, produtos vegetais ou outros

determinados

objectos enumerados na parte B do

vegetais, produtos vegetais e outros

anexo V.

materiais cultivados, produzidos ou

4. Desde que não haja riscos de

utilizados

propagação de organismos prejudiciais:

imediatamente contígua a um país

- os n.os 1 e 2 do presente artigo não se

terceiro e introduzidos nesse Estado-

aplicam quando os vegetais, produtos

Membro para nele serem transformados

vegetais ou outros materiais sejam

em instalações próximas, na zona

directamente transportados entre dois

fronteiriça do seu território.

locais

Ao conceder essa derrogação, o Estado-

da

Comunidade

através

do

casos

na

sua

específicos,

zona

a

fronteiriça

território de um país terceiro,

Membro deve indicar as instalações e o

- os n.os 1 e 2 do presente artigo e no

nome

n.o 1 do artigo 4.o não se aplicam ao

informações,

que

trânsito

regularmente

actualizadas,

através

do

território

da

do

transformador.

Estas

devem

ser
serão

Comunidade,

comunicadas à Comissão.

- Os n.os 1 e 2 do presente artigo não se

Os vegetais, produtos vegetais ou outros

aplicam a pequenas quantidades de

materiais objecto de uma derrogação ao

vegetais, produtos vegetais, alimentos e

abrigo do primeiro parágrafo devem ser

rações para animais que se destinem a

acompanhados

ser utilizados pelo proprietário ou

comprovativos do local do país terceiro

receptor para fins não industriais e não

de onde são originários.

comerciais ou para consumo durante o

7. No âmbito de convénios técnicos

transporte.

celebrados entre a Comissão e os

5. Em conformidade com condições a

organismos

definir nos termos do procedimento

determinados

previsto no artigo 18.o, os n.os 1 e 2 do

aprovados em conformidade com o

presente artigo não se aplicam em

procedimento estabelecido no artigo

relação

18.o,

a

fins

experimentais

ou

pode

por

documentos

competentes
países

de

terceiros

determinar-se
relacionadas

e

que

as

com

as

científicos e a trabalhos de selecção de

actividades

variedades.

inspecções referidas na alínea a) do n.o

6. Desde que não haja riscos de

1 do presente artigo possam igualmente

propagação de organismos prejudiciais,

ser efectuadas sob a autoridade da

um Estado-Membro pode dispor que os

Comissão, e em conformidade com as
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disposições adequadas do artigo 21.o,

As inspecções, na medida em que se

no território do país terceiro em causa,

trate de controlos fitossanitários, serão

em colaboração com o organismo

efectuadas nos locais citados no terceiro

fitossanitário oficial desse país.

parágrafo

8. A partir de 1 de Junho de 1993, o

mesmos. As autoridades competentes

disposto na alínea a) do n.o 1 é

dos Estados-Membros transmitirão à

aplicável,

Comissão

no

caso

de

remessas

ou

e

na

proximidade

aos

outros

dos

Estados-

destinadas a uma zona protegida, aos

Membros a lista dos pontos de entrada.

organismos prejudiciais e aos requisitos

Todavia, nestes casos especiais, os

específicos

controlos

enumerados,

fitossanitários

podem

ser

respectivamente, nas partes B dos

efectuados no local de destino se forem

anexos I, II e IV. A partir dessa mesma

dadas garantias específicas no que se

data, o disposto no n.o 1 é aplicável

refere

quando

forem

pela

produtos vegetais ou outros objectos.

primeira

vez

os

Serão adoptadas, de acordo com o

vegetais, produtos vegetais ou outros

procedimento previsto no artigo 18.o,

objectos em causa, sem prejuízo dos

disposições de execução que podem

acordos específicos celebrados entre a

prever condições mínimas obrigatórias

Comunidade e certos países terceiros.

para o equipamento dos postos de

Os Estados-Membros determinarão que

controlo. Os controlos fitossanitários

os importadores, quer sejam ou não

serão

produtores, devem estar inscritos num

integrante das fomalidades referidas no

registo

terceiro parágrafo.

oficial,

introduzidas
na

Comunidade

em

conformidade,

ao

transporte

considerados

como

só

vegetais,

parte

mutatis mutandis, com o disposto no n.o

Os

5 do artigo 6.o

derrogar às disposições do presente

As inspecções, na medida em que se

número nas

trate de controlos documentais e de

âmbito dos convénios técnicos referidos

identidade bem como controlos que

no n.o 7.

tenham por objectivo o respeito das

9. É criada uma participação financeira

disposições do artigo 4.o, devem ter

da Comunidade a favor dos Estados-

lugar no mesmo local e no mesmo

Membros a fim de reforçar as infra-

momento que as demais formalidades

estruturas das inspecções, na medida em

administrativas relativas à importação,

que se trata de controlos fitossanitários

incluindo as formalidades aduaneiras.

Estados-Membros

dos

podem

condições fixadas no
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efectuados de acordo com o quarto

Comissão, pelos peritos referidos no

parágrafo do n.o 8.

artigo 21.o, e ainda em função das

Esta participação visa a melhoria do

dotações disponíveis para o efeito.

equipamento e instalações necessários

10. Com efeitos a partir de 1 de Junho

nos postos de inspecção, exceptuando

de 1993, o disposto nos n.os 1 e 3 do

nos postos do local de destino, para as

artigo 10.o é aplicável também aos

actividades de inspecção e análise e, se

vegetais, produtos vegetais ou outros

for caso disso, para as medidas previstas

objectos referidos no n.o 1, na medida

no n.o 11, para além do nível já

em que constem da parte A do anexo V

alcançado através do cumprimento das

e sempre que o controlo previsto no n.o

condições mínimas estabelecidas nas

8 demonstre que estão preenchidas as

disposições de execução previstas no

condições mencionadas no n.o 1.

quarto parágrafo do n.o 8.

11. A partir de 1 de Junho de 1993, se

Para o efeito, a Comissão propõe a

os controlos previstos no n.o 8 não

inscrição das dotações adequadas no

permitirem concluir que as condições

orçamento geral da União Europeia.

referidas no n.o 1 se encontram

Dentro dos limites impostos pelas

satisfeitas,

dotações disponíveis, a participação da

imediatamente uma ou várias das

Comunidade cobre até 50 % das

seguintes medidas oficiais:

despesas directamente relacionadas com

- tratamento adequado, se se considerar

a melhoria do equipamento e das

que, em consequência do tratamento, as

instalações.

condições estão satisfeitas,

A regras devem ser estabelecidas por

-

regulamento de execução, nos termos

infectados/infestados do lote,

do procedimento previsto no artigo 18.o

- imposição de quarentena até serem

A atribuição da participação financeira

conhecidos os resultados dos exames ou

da Comunidade e o respectivo montante

testes oficiais,

são

- recusa ou autorização de envio para

decididos

nos

termos

do

retirada

serão

dos

tomadas

produtos

procedimento previsto no artigo 18.o,

um destino fora da Comunidade,

atendendo

- destruição.

às

informações

e

aos

documentos fornecidos pelo Estado-

O disposto no segundo parágrafo do n.o

Membro em causa e, se for caso disso,

3 do artigo 11.o aplica-se mutatis

aos

mutandis.

resultados

efectuadas,

sob

das
a

investigações
autoridade

da
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No caso de uma retirada do tipo referido

produtos vegetais ou outros objectos

no segundo travessão do primeiro

originários

parágrafo ou de uma recusa do tipo

terceiros, desde que:

referido no quarto travessão do primeiro

i) a introdução destas posições seja

parágrafo,

objecto de um pedido por parte de um

os

Estados-Membros

de

determinados

determinarão que sejam cancelados

Estado-Membro

pelos organismos oficiais responsáveis

proibições especiais no que respeita à

respectivos

certificados

introdução desses mesmos produtos em

certificados

proveniência de países terceiros,

reexpedição

ii) os organismos prejudiciais existentes

apresentados aquando do pedido de

nos países de origem constituam um

introdução

risco fitossanitário para a totalidade ou

os

fitossanitários

e

fitossanitários

os
de

dos

vegetais,

produtos

que

já

países

aplique

vegetais ou outros materiais no seu

parte da Comunidae, e

território.

o

iii) que a sua eventual presença nos

certificado em causa ostentará no recto

produtos em causa não possa ser

e em lugar de destaque, um carimbo

detectada eficazmente aquando da sua

triangular vermelho, com a menção

introdução;

"certificado cancelado", dos referidos

b) As posições complementares aos

organismos

o

outros anexos da presente directiva

respectivo nome e data de recusa. A

respeitantes a certos vegetais, produtos

menção deve ser escrita em maiúsculas

vegetais ou outros objectos originários

em, pelo menos, uma das línguas

de determinados países terceiros, desde

oficiais da Comunidade.

que:

Se

for

cancelado,

responsáveis,

com

i) a introdução destas posições seja
Artigo 14

objecto do pedido de um EstadoMembro que já aplique proibições ou

O Conselho, deliberando sob proposta

restrições especiais no que respeita à

da Comissão, adoptará as modificações

introdução desses mesmos produtos em

a introduzir nos anexos.

proveniência de países terceiros, e

Todavia, serão adoptadas, de acordo

ii) os organismos prejudiciais existentes

com o procedimento previsto no artigo

no país de origem constituam um risco

17.o:

fitossanitário para a totalidade ou parte

a) As posições complementares ao

da Comunidade no que se refere a certas

anexo III respeitantes a certos vegetais,

culturas em relação às quais não se pode
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prever

a

importância

dos

danos

- origem dos vegetais ou produtos

eventualmente causados;

vegetais,

c) Qualquer alteração da parte B dos

- tratamento adequado,

anexos da presente directiva, de acordo

- precauções especiais na utilização das

com o Estado-Membro em causa;

plantas ou produtos vegetais.

d) Qualquer outra alteração dos anexos

Esse risco será avaliado com base nos

da presente directiva, exigida pela

dados científicos e técnicos disponíveis;

evolução dos conhecimentos científicos

sempre que essas informações forem

ou técnicos.

insuficientes, deverão ser completadas
por inquéritos complementares ou, se
disso

Artigo 15

for

caso,

efectuadas

sob

por
a

investigações
autoridade

da

1. Nos termos do procedimento previsto

Comissão, e em conformidade com as

no artigo 17.o ou, em caso de urgência,

disposições adequadas do artigo 21.o,

no artigo 19.o, os Estados-Membros

no país de origem

podem ser autorizados, a seu pedido, a

produtos

derrogar:

objectos em causa.

- aos n.os 1 e 2 do artigo 4.o, em relação

Cada

às partes A e B do anexo III, sem

individulamente a toda ou parte da

prejuízo do disposto no n.o 5 do artigo

Comunidade em condições que tenham

4.o, e aos n.os 1 e 2 do artigo 5.o e ao

em conta os riscos de propagação de

n.o 1, alínea a), terceiro travessão do

organismos

artigo 13.o, em relação aos requisitos

produto em causa em zonas protegidas

referidos na secção 1 da parte A e na

ou em certas regiões dadas as diferenças

parte B do anexo IV,

de condições agrícolas e ecológicas.

- ao n.o 2 do artigo 7.o e ao n.o 1, alínea

Neste

b) do artigo 13.o, para as madeiras, se

interessados

forem

exonerados de determinadas obrigações

prestadas

salvaguardas

vegetais

autorização

dos vegetais,

ou

dos

será

prejudiciais

caso,

decisões

os

outros

aplicada

através

do

Estados-Membros

serão

equivalentes,

nas

desde que esteja comprovado que os

autorizações.

riscos de propagação dos organismos

Esse riscos serão definidos com base em

prejudiciais são obviados por, pelo

dados científicos e técnicos. Quando

menos, um dos seguintes factores:

esse dados forem insuficientes, serão
completados

que

expressamente

mediante

prevêem

tais

informações
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adicionais ou, se for caso disso,

parte A, secção II ou no anexo I, parte B

investigações efectuadas pela Comissão

ou no anexo II, parte A, secção II ou no

no país de origem

anexo II, parte B.

dos vegetais,

produtos vegetais ou outros objectos em

O Estado-Membro tomará todas as

causa.

medidas

2. Para as derrogações previstas no n.o

erradicação ou, se esta não for possível,

1, é exigida, em cada caso, uma

ao

declaração

prejudiciais.

oficial

atestando

o

necessárias

confinamento
Das

com

dos

vista

à

organismos

medidas

tomadas

cumprimento das condições para a

informará a Comissão e os outros

concessão da derrogação.

Estados-Membros.

3. Os Estados-Membros informarão a

2.

Comissão das derrogações que tiverem

imediatamente a Comissão e os outros

concedido ao abrigo do n.o 1. A

Estados-Membros do aparecimento real

Comissão notificará anualmente essa

ou suspeitado de organismos prejudicias

informação

não enumerados no anexo I ou no anexo

aos

restantes

Estados-

Cada

Estado-Membro

notificará

Membros.

II e cuja presença era até então

Nos termos do procedimento previsto

desconhecida

no artigo 17.o, os Estados-Membros

informará igualmente a Comissão e os

podem ficar isentos da comunicação

outros Estados-Membros das medidas

desta informação.

de protecção que tiver tomado ou tenha

no

seu

território;

a intenção de tomar. Entre outros
aspectos, essas medidas devem ser de

Artigo 16

molde a evitar os riscos de propagação
1.

Cada

Estado-Membro

notificará

dos referidos organismos prejudiciais ao

imediatamente a Comissão e os outros

território dos outros Estados-Membros.

Estados-Membros de qualquer presença,

Em relação às remessas de vegetais,

no

organismos

produtos vegetais ou outros objectos

prejudicias enumerados no anexo I,

provenientes de países terceiros que se

parte A, secção I ou no anexo II, parte

considere representarem um perigo

A,

qualquer

iminente

do

seu

propagação de organismos prejudiciais

território em que a sua presença não era

referidos no n.o 1 e no primeiro

até então conhecida, de organismos

parágrafo

prejudiciais enumerados no anexo I,

Estado-Membro

seu

território,

secção

aparecimento

II,

ou

numa

de

de
parte

de

do

introdução

presente
em

ou

número,

causa

de

o

tomará

234

imediatamente as medidas necessárias

tomadas

para

da

deverão ser revogadas ou alteradas,

Comunidade e desse facto informará a

poderão ser adoptadas em conformidade

Comissão

com o procedimento previsto no artigo

proteger

e

o

os

território

outros

Estados-

pelos

Membros.

19.o

Quando um Estado-Membro considerar

evolução

que existe um perigo iminente que não

conformidade

seja o referido no segundo parágrafo,

procedimento, alterará ou revogará as

notificará imediatamente a Comissão e

medidas em causa consoante a evolução

os

das

da situação. Enquanto nenhuma medida

medidas que deseja que sejam tomadas.

tiver sido adoptada de acordo com o

Se considerar que essas medidas não

procedimento citado, o Estado-Membro

são tomadas num prazo suficiente para

pode manter as medidas que tiver

evitar a introdução ou a propagação de

tomado.

um

seu

4. As disposições de aplicação dos n.os

território, pode tomar provisoriamente

1 e 2, serão adoptadas, se necessário,

as disposições complementares que

nos termos do procedimento previsto no

considerar

artigo 18.o

outros

Estados-Membros

organismo

prejudicial

necessárias,

no

enquanto

a

A

Estados-Membros

Comissão
da

acompanhará

situação
com

e,

esse

a
em

mesmo

Comissão não tiver adopotado medidas
em aplicação do n.o 3.

Artigo 17

A Comissão fará um relatório ao
Conselho sobre a aplicação da presente

1. Nos casos em que é feita referência

disposição, juntamente com propostas

ao procedimento definido no presente

adequadas, até 31 de Dezembro de

artigo, tais casos são submetidos sem

1992.

demora,

3. Nos casos referidos nos n.os 1 e 2 a

Permanente,

Comissão analisará a situação, logo que

"comité", pelo seu presidente, quer por

possível, com o Comité Fitossanitário

iniciativa deste, quer a pedido de um

Permanente.

Estado-Membro.

Podem

efectuar-se

Comité
a

Fitossanitário

seguir

2.

Comissão e em conformidade com as

submeterá à apreciação do comité um

disposições adequadas do artigo 21.o As

projecto das medidas a tomar. O comité

medidas

as

emitirá o seu parecer sobre esse

destinadas a decidir se as medidas

projecto, num prazo que o presidente

incluindo

representante

denominado

inquéritos in loco sob a autoridade da

necessárias,

O

ao

da

Comissão
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pode fixar em função da urgência da

artigo, o comité é convocado pelo seu

questão. O parecer será emitido por

presidente, quer por sua iniciativa quer

maioria, nos termos pervistos do n.o 2

a pedido de um Estado-Membro.

do artigo 205.o do Tratado para a

2.

adopção das decisões que o Conselho é

submeterá à apreciação do comité um

chamado a tomar sob proposta da

projecto das medidas a tomar. O comité

Comissão. Nas votações no comité, os

emitirá o seu parecer sobre esse

votos dos representantes dos Estados-

projecto, num prazo que o presidente

Membros estão sujeitos à ponderação

pode fixar em função da urgência de

definida no citado artigo. O presidente

questão. O parecer será emitido por

não participa na votação.

maioria, nos termos previstos do n.o 2

3. A Comissão adopta as medidas e põe-

do artigo 205.o do Tratado para a

nas

aplicação,

adopção das decisões que o Conselho é

sempre que sejam conformes ao parecer

chamado a tomar sob proposta da

do comité. Se não forem conformes ao

Comissão. Nas votações no comité, os

parecer do comité ou na ausência de

votos dos representantes dos Estados-

parecer,

em

Membros estão sujeitos à ponderação

seguida ao Conselho uma proposta

definida no citado artigo. O presidente

relativa às medidas a tomar. O Conselho

não participa na votação.

aprova

3. A Comissão adopta as medidas e põe-

imediatamente

a

as

Comissão

medidas

em

submete

por

maioria

O

representante

imediatamente

da

qualificada.

nas

Se, decorrido o prazo de três meses a

sempre que sejam conformes ao parecer

contar da data em que se recorreu ao

do comité. Se não forem conformes ao

Conselho, este não adoptou medidas, a

parecer do comité ou na ausência de

Comissão aprovadas medidas propostas

parecer,

e põe-nas imediatamente em aplicação,

seguida ao Conselho uma proposta

salvo no caso em que o Conselho se

relativa às medidas a tomar. O Conselho

pronunciou por maioria simples contra

aprova

as citadas medidas.

qualificada.

a

as

Comissão

medidas

em

Comissão

aplicação,

submete

por

em

maioria

Se, decorrido o prazo de três meses a
Artigo 18

contar da data em que se recorreu ao
Conselho, este não adoptou medidas, a

1. Nos casos em que é feita referência
ao procedimento definido no presente

Comissão aprova as medidas propostas.
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Se, decorrido o prazo de 15 dias a

Artigo 19

contar da data em que se recorreu ao
1. Nos casos em que é feita referência

Conselho, este não adoptou medidas, a

ao procedimento definido no presente

Comissão

artigo, tais casos são submetidos ao

propostas e põe-nas imediatamente em

comité

seu

aplicação, salvo no caso em que o

presidente, quer por iniciativa deste

Conselho se pronunciou por maioria

quer a pedido de um Estado-Membro.

simples contra as citadas medidas.

2.

O

sem

demora,

representante

pelo

da

aprovará

as

medidas

Comissão

submeterá à apreciação do comité um

Artigo 20

projecto das medidas a tomar. O comité
emitirá o seu parecer sobre esse

1. A presente directiva não afecta as

projecto, num prazo que o presidente

disposições comunitárias respeitantes,

pode fixar em função da urgência da

para os vegetais e produtos vegetais, às

questão. O parecer será emitido por

exigências de carácter fitossanitário,

maioria, nos termos previstos do n.o 2

desde que não preveja ou não admita

do artigo 205.o do Tratado para a

expressamente

adopção das decisões que o Conselho é

exigências mais restritas.

chamado a tomar sob proposta da

2. De acordo com o procedimento

Comissão. Nas votações no comité, os

definido no artigo 18.o, serão adoptadas

votos dos representantes dos Estados-

as

Membros estão sujeitos à ponderação

necessárias para a tornar conforme com

definida no citado artigo. O presidente

as disposições comunitárias referidas no

não participa na votação.

n.o 1.

3. A Comissão adopta as medidas e põe-

3. Os Estados-Membros podem tomar,

nas

aplicação,

aquando da introdução no seu território

sempre que sejam conformes ao parecer

de vegetais ou de produtos vegetais, em

do comité. Se não forem conformes ao

particular os enumerados no anexo VI,

parecer do comité ou na ausência de

assim como as suas embalagens ou os

parecer,

veículos

imediatamente

a

Comissão

em

submete

em

alterações

que

a

à

este

respeito

presente

asseguram

directiva

o

seu

seguida ao Conselho uma proposta

transporte, as disposições fitossanitárias

relativa às medidas a tomar. O Conselho

especiais

aprova

prejudiciais que atacam, em regra geral,

as

qualificada.

medidas

por

maioria

contra

os

organismos
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vegetais

ou

produtos

vegetais

armazenados.

3. Os controlos previstos no n.o 1
podem ser efectuados em relação às
seguintes tarefas:
- verificar os exames referidos no artigo

Artigo 21

6.o,
1. A fim de assegurar uma aplicação

- verificar ou, no âmbito do disposto no

correcta

presente

quinto parágrafo do n.o 5 do presente

directiva, e sem prejuízo dos controlos

artigo, efectuar, em cooperação com os

efectuados

Estados-Membros,

e

uniforme

sob

a

da

autoridade

dos

as

inspecções

Estados-Membros, a Comissão pode

referidas no n.o 1 do artigo 13.o,

organizar controlos, a efectuar por

- exercer as actividades especificadas

peritos sob a sua autoridade no âmbito

nos acordos técnicos referidos no n.o 7

das missões enumeradas no n.o 3, sejam

do artigo 13.o,

elas in loco ou não, em conformidade

-

com o diposto no presente artigo.

investigações referidos no n.o 1 do

Quando forem efectuados num Estado-

artigo 15.o e no n.o 3 do artigo 16.o,

Membro, tais controlos devem ser

- assistir a Comissão nas tarefas

efectuados em

referidas no n.o 6,

cooperação com o

proceder

aos

inquéritos

e

organismo fitossanitário oficial desse

- assegurar qualquer outra missão que

Estado-Membro, tal como é indicado

possa ser confiada aos peritos pelo

nos n.os 4 e 5 de acordo com as regras

Conselho,

previstas no n.o 7.

qualificada, sob proposta da Comissão.

2. Os peritos referidos no n.o 1 podem

4. Para desempenharem as funções

ser:

enumeradas no n.o 3, os peritos

- contratados pela Comissão,

referidos no n.o 1 podem:

- contratados pelos Estados-Membros e

- visitar viveiros, explorações agrícolas

postos à disposição da Comissão numa

e outros locais onde sejam ou tenham

base temporária ou ad hoc.

sido

Esses peritos deverão ter adquirido, pelo

transformados

menos

vegetais, produtos vegetais ou outros

num

Estado-Membro,

as

deliberando

cultivados,
ou

por

maioria

produzidos,
armazenados

os

qualificações necessárias para pessoas

produtos,

encarregadas de efectuar e fiscalizar as

- visitar os locais onde se efectuam os

inspecções fitossanitárias oficiais.

exames previstos no artigo 6.o ou as
inspecções previstas no artigo 13.o,
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- consultar funcionários dos organismos

devidamente

fitossanitários oficiais dos Estados-

organismo

Membros,

Estado-Membro interessado e observar

- acompanhar os inspectores nacionais

as normas e procedimentos que são

dos Estados-Membros no exercício de

impostos aos agentes desse Estado-

actividades desenvolvidas para efeitos

Membro.

de aplicação da presente directiva.

Sempre que a terefa consista em

5.

cooperação

verificar os exames referidos no artigo

mencionada no segundo parágrafo do

6.o, ou as inspecções referidas no n.o 1

n.o 1, o organismo fitossanitário oficial

do artigo 13.o, ou em efectuar os

desse

ser

inquéritos referidos no n.o 1 do artigo

informado com bastante antecedência

15.o e no n.o 3 do artigo 16.o, nenhuma

da tarefa a executar, de forma a

decisão poderá ser tomada in loco. Os

poderem ser tomadas as disposições

peritos farão um relatório à Comissão

necessárias.

sobre as suas actividades e conclusões.

Os Estados-Membros deverão tomar

Quando a tarefa consiste em efectuar as

todas as medidas razoáveis a fim de

inspecções referidas no n.o 1 do artigo

assegurar que os objectivos e eficácia

13.o,

das

integradas num programa de inspecções

No

âmbito

da

Estado-Membro

inspecções

deverá

não

fiquem

mandatados
fitossanitário

devem

tais

oficial

do

inspecções

estabelecido

deverão garantir que os peritos possam

procedimento

desempenhar

sem

Estado-Membro devem ser respeitadas;

entraves e tomarão todas as medidas

contudo, no caso de inspecção conjunta,

razoáveis para porem à sua disposição,

um lote só pode ser introduzido na

a

Comunidade

seu

pedido,

suas

os

tarefas

equipamentos

as

ser

comprometidos. Os Estados-Membros

as

e

pelo

normas

estabelecidas

se

o

de
pelo

organismo

necessários disponíveis, incluindo o

fitossanitário do Estado-Membro em

material e o pessoal de laboratório. A

causa e a Comissão estiverem de

Comissão

acordo.

reembolsará

as

despesas

Em

conformidade

com

o

decorrentes de tais pedidos, dentro dos

procedimento previsto no artigo 18.o,

limites das dotações disponíveis para

esta condição pode ser alargada a outras

esse fim no orçamento geral da União

exigências irrevogáveis aplicáveis aos

Europeia.

lotes antes da sua introdução na

Os peritos deverão, em todos os casos

Comunidade se a experiência mostrar

em que a legislação nacional o exija, ser

que essa extensão é necessária. Em caso
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de desacordo entre o perito comunitário

incluindo as aplicáveis à cooperação

e o inspector nacional, o Estado-

citada no segundo parágrafo do n.o 1.

Membro em causa tomará as medidass

8. O mais tardar até 31 de Dezembro de

cautelares que se imponham, enquanto

1994, a Comissão comunicará ao

se aguardar a tomada de uma decisão

Conselho a experiência adquirida no

definitiva.

âmbito da aplicação das disposições do

Em todos os casos, as disposições

presente

nacionais em matéria de procedimentos

deliberando por maioria qualificada sob

penais e sanções administrativas são

proposta da Comissão, tomará, se for

aplicadas segundo os procedimentos

caso disso, as medidas necessárias para

habituais.

alterar estas disposições com base nessa

Sempre

que

os

peritos

suspeitem da existência de qualquer

artigo.

O

Conselho,

experiência.

infracção ao disposto na presente
directiva, o facto deve ser comunicado

Artigo 22

às autoridades competentes do EstadoMembro em causa.

Em caso de aparecimento real ou de

6. A Comissão:

suspeita de aparecimento de organismos

-

estabelecerá

prejudiciais

provocado

notificação de novas ocorrências de

introdução

ou

organismos prejudiciais,

Comunidade,

- fará recomendações para a elaboração

podem beneficiar de uma participação

de notas que sirvam de guia aos peritos

financeira por parte da Comunidade ao

e aos inspectores nacionais no exercício

abrigo da "luta fitossanitária", nos

das suas actividades.

termos dos artigos 23.o e 24.o, a fim de

Para assistir a Comissão nesta última

cobrir

tarefa, os Estados-Membros notificá-la-

relacionadas

ão dos seus procedimentos de inspecção

necessárias, que foram tomadas ou estão

nacionais

previstas

em

uma

rede

vigor

para

no

a

campo

fitossanitário.
7.

A

as

os

pela

sua

propagação

na

Estados-Membros

despesas

para

com

directamente
as

lutar

medidas

contra

esses

organismos prejudiciais com vista à sua

Comissão

em

erradicação ou, se esta não for possível,

conformidade com o procedimento

à sua contenção. Para o efeito, a

previsto no artigo 18.o, as modalidades

Comissão

de

dotações adequadas no orçamento geral

aplicação

do

adoptará,

presente

artigo,

propõe

da União Europeia.

a

inscrição

das
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zona em causa, que tenham sido
reconhecidos como contaminados ou

Artigo 23

susceptíveis de o serem,
1. O Estado-Membro em questão pode

ii) vegetais, produtos vegetais e outros

beneficiar, a seu pedido, da participação

materiais

financeira da Comunidade referida no

contaminados ou susceptíveis de o

artigo 22.o, se se provar que o

serem

organismo

introduzido, que sejam derivados de

prejudicial

em

causa,

reconhecidos

pelo

organismo

como

prejudicial

enumerado ou não nos anexos I e II:

vegetais, da remessa ou remessas em

- foi notificado em conformidade com o

questão ou que tenham estado na

n.o 1 ou com o n.o 2, primeiro

proximidade

parágrafo, do artigo 16.o, e

vegetais e outros materiais dessas

- representa um perigo iminente para

remessas derivadas destes,

toda a Comunidade ou parte dela,

iii) substratos de cultura e terrenos

devido ao seu aparecimento numa zona

reconhecidos como contaminados ou

em que a sua presença era até então

susceptíveis de o serem pelo organismo

desconhecida, ou de onde foi ou esteja

prejudicial em questão,

em vias de ser erradicado, e

iv)

- foi introduzido nessa zona através de

acondicionamento,

remessas de vegetais, produtos vegetais

armazenagem, locais de armazenagem

ou outros materiais provenientes de um

ou de acondicionamento e meios de

país terceiro ou de outra zona da

transporte

Comunidade.

contacto, no todo ou em parte, com os

2.

São

consideradas

medidas

de

vegetais,

materiais

que

de

produtos

produção,

embalagem

tenham

ou

estado

em

vegetais, produtos vegetais e outros

necessárias na acepção do artigo 22.o:

materiais acima referidos;

a)

destruição,

b) As inspecções ou análises efectuadas

desinfestação,

oficialmente ou mediante pedido oficial

As

operações

desinfecção,

de

esterilização, limpeza ou qualquer outro

para

verificar

tratamento efectuado oficialmente ou

importância

mediante pedido oficial em:

organismo prejudicial introduzido;

i) vegetais, produtos vegetais e outros

c) A proibição ou a restrição de

materiais constitutivos da remessa ou

utilização de substratos de cultura, de

remessas que estão na origem da

áreas cultiváveis e de instalações, bem

introdução do organismo prejudicial na

como dos vegetais, produtos vegetais e

da

a

presença

ou

contaminação

a

pelo
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outros materiais diferentes dos da

quais devem ser, no máximo, de três

remessa ou remessas em causa ou delas

anos.

derivados, sempre que resultem de

4. Sem prejuízo do artigo 16.o, e a fim

decisões oficiais tomadas com base nos

de poder beneficiar da participação

riscos

financeira da Comunidade, o Estado-

fitossanitários

associados

ao

organismo prujudicial introduzido.

Membro em causa deve apresentar o

3.

despesas

respectivo pedido à Comissão até ao

directamente resultantes das medidas

final do ano civil seguinte ao da

necessárias referidas no n.o 2, os

detecção do aparecimento do organismo

pagamentos efectuados a partir de

prejudicial

dotações públicas destinados a:

imediatamente a Comissão e os outros

- cobrir, no todo ou em parte, os custos

Estados-Membros:

das medidas referidas nas alíneas a) e b)

- da referência à notificação referida no

do n.o 2, com excepção dos ligados às

primeiro travessão do n.o 1,

despesas correntes de funcionamento do

- da natureza e da extensão do

organismo

aparecimento do organismo prejudicial

São

consideradas

oficial

responsável

em

e

deve

informar

questão, ou

referido no artigo 22.o, assim como do

- compensar, no todo ou em parte, as

historial e das formas da sua detecção,

perdas financeiras, com excepção dos

- da identidade das remessas referidas

lucros cessantes, directamente ligadas a

no terceiro travessão do n.o 1, através

uma ou mais de medidas referidas na

das quais o organismo prejudicial foi

alínea c) do n.o 2. Em derrogação ao

introduzido,

segundo

primeiro

- das medidas necessárias que foram

parágrafo, um regulamento de execução

tomadas ou estão previstas, incluindo o

pode

respectivo calendário, para as quais

travessão

especificar,

do

nos

termos

do

procedimento previsto no artigo 18.o, os

solicita a participação, bem como,

casos em que uma compensação pelos

- dos resultados obtidos e do custo real

lucros cessantes é considerada uma

ou estimado das despesas realizadas ou

despesa directamente resultante das

a realizar e das partes das mesmas

medidas necessárias, sob reserva das

efectuadas ou a efectuar a partir de

condições especificadas a esse propósito

dotações

no n.o 5, bem como as limitações

Estado-Membro para execução dessas

temporais aplicáveis a esses casos, as

mesmas medidas necessárias.

públicas

atribuídas

pelo
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Se a detecção do aparecimento do

participação financeira da Comunidade

organismo prejudicial tiver tido lugar

cobre até 50 % e, no caso de

antes de 30 de Janeiro de 1997, esta

compensação

data é considerada a data da detecção na

referido no segundo parágrafo do n.o 3,

acepção do presente número e do n.o 5,

até 25 % das despesas directamente,

na condição de a data real da detecção

relacionadas

não ser anterior a 1 de Janeiro de 1995.

necessárias referidas no n.o 2, desde que

Todavia, esta disposição não se aplica

tenham

em relação à compensação por lucros

período que não exceda dois anos a

cessantes

contar

mencionada

no

segundo

por

com

sido

da

lucros

as

tomadas

data

cessantes

da

medidas

durante

detecção

um

do

parágrafo do n.o 3 salvo, em casos

aparecimento do organismo prejudicial

excepcionais,

referida no artigo 22.o ou previstas para

estabelecidas

nas
no

condições

regulamento

de

esse período.

execução referido no n.o 3, por lucros

O período acima referido pode ser

cessantes sofridos posteriormente.

prorrogado, nos termos do mesmo

5. Sem prejuízo do artigo 24.o, a

processo, se a análise da situação em

atribuição da participação financeira da

questão

Comunidade e o respectivo montante

objectivos das medidas serão realizados

são decididos nos termos do processo

num prazo suplementar razoável. A

prvisto no artigo 18.o, atendendo às

participação financeira da Comunidade

informações

é regressiva ao longo dos anos em

e

aos

documentos

permitir

concluir

que

os

fornecidos pelo Estado-Membro em

causa.

causa nos termos do n.o 4 e, se for caso

Se não puder facultar a informação

disso, aos resultados das investigações

requerida

efectuadas,

da

remessas em conformidade com o

Comissão, pelos peritos referidos no

terceiro travessão do n.o 4, o Estado-

artigo 21.o, por força do n.o 3, primeiro

Membro

parágrafo, do artigo 16.o, e tendo em

presumidas do aparecimento e as razões

conta a importância do perigo referido

pelas quais as remessas não puderam ser

no segundo travessão do n.o 1, e ainda

identificadas.

em função das dotações disponíveis

participação

para o efeito.

decidida

Dentro dos limites impostos pelas

procedimento, em função dos resultados

dotações disponíveis para o efeito, a

da avaliação destas informações.

sob

a

autoridade

sobre

deve

nos

a

identidade

indicar

A

as

fontes

atribuição

financeira
termos

pode
do

das

da
ser

mesmo
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As regras de execução são estabelecidas

A

por regulamento de execução, nos

Comunidade é limitada no tempo e

termos do procedimento previsto no

degressiva ao longo dos anos em causa.

artigo 18.o

7. A atribuição de uma participação

6. Tendo em conta a evolução da

financeira da Comunidade não prejudica

situação na Comunidade, e nos termos

os direitos que o Estado-Membro em

do procedimento previsto nos artigos

questão ou particulares possam ter em

18.o ou 19.o, pode ser decidido realizar

relação a terceiros, incluindo outros

outras acções ou subordinar medidas

Estados-Membros nos casos referidos

tomadas ou previstas pelo Estado-

no n.o 3 do artigo 24.o, no tocante ao

Membro em causa a determinadas

reembolso de despesas, à indemnização

exigências ou condições suplementares,

de perdas ou outros prejuízos, por força

se forem necessárias para atingir os

da

objectivos em vista.

comunitário ou do direito internacional.

A atribuição da participação financeira

Esses

da Comunidade para essas acções

subrogação

suplementares, exigências ou condições

Comunidade, que produzirá efeitos a

é decidida nos termos do mesmo

partir do pagamento da participação

procedimento.

limites

financeira da Comunidade, na medida

impostos pelas dotações disponíveis

em que essas despesas, perdas ou outros

para

prejuízos estejam cobertos por esta.

esse

Dentro

efeito,

dos

a

participação

participação

legislação

nacional

direitos

são

legal

a

direito

objecto

de

favor

da

8.

%

Comunidade pode ser paga em várias

despesas

relacionadas

com

directamente
essas

acções,

participação

do

da

financeira da Comunidade cobre até 50
das

A

financeira

financeira

da

prestações.

exigências ou condições suplementares.

Se se verificar que já não se justifica a

Se

ou

participação financeira da Comunidade

condições suplementares se destinarem

tal como foi atribuída, são aplicáveis as

essencialmente a proteger territórios da

medidas seguintes.

Comunidade que não os do Estado-

A

Membro em questão, pode se decidido,

Comunidade

nos termos do mesmo procedimento,

Membro em causa por força dos n.os 5

que

da

e 6 pode ser reduzida ou suspensa se se

Comunidade cobre mais de 50 % das

provar, com base nas informações

despesas.

prestadas pelo Estado-Membro, ou nos

essas

a

acções,

participação

exigências

financeira

participação

financeira

atribuída

ao

da

Estado-
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resultados das investigações efectuadas,

em parte, por esse Estado-Membro, se

sob a autoridade da Comissão, pelos

se

peritos referidos no artigo 21.o, ou nos

especificadas no n.o 8, que:

resultados de um exame apropriado, que

a) As medidas necessárias decididas por

a Comissão tenha levado a cabo de

força dos n.o 5 e 6:

acordo com procedimentos análogos aos

i) não foram realizadas, ou

previstos no n.o 1 do artigo 39.o do

ii)

Regulamento (CE) n.o 1260/1999 do

conformidade com as regras ou prazos

Conselho, de 21 de Junho de 1999, que

fixados nos termos dessas disposições

estabelece disposições gerais sobre os

ou exigidos pelos objectivos visados, ou

Fundos estruturais(9).

b) os montantes pagos foram utilizados

- que a não execução, no todo ou em

para fins diferentes daqueles para os

parte, das medidas necessárias decididas

quais a participação financeira foi

por força dos n.os 5 e 6 ou o não

atribuída, ou

cumprimento das regras ou prazos

c) se verifica a situação referida no n.o

fixados nos termos dessas disposições

2 do artigo 39.o do Regulamento (CE )

ou exigidos pelos objectivos visados

n.o 1260/1999.

não são justificáveis, ou

Os direitos referidos na segunda frase

- que as medidas já não são necessárias,

do n.o 7 são objecto de subrogação legal

ou

a favor do Estado-Membro em causa,

- que se verifica a situação referida no

que produzirá efeitos a partir da

n.o 2 do artigo 39.o do Regulamento

restituição, na medida em que estejam

(CE) n.o 1260/1999.

cobertos por esta.

9. São aplicáveis, mutatis mutandis, os

São devidos juros de mora sobre os

artigos 8.o e 9.o do Regulamento (CE)

montantes não restituídos, de acordo

n.o 1258/1999 do Conselho, de 17 de

com

Maio

ao

Financeiro e com as disposições que a

agrícola

Comissão estabelecer nos termos do

de

financiamento

1999,
da

relativo
política

comum(10).

provar,

não

o

a

partir

foram

disposto

das

fontes

realizadas

no

em

Regulamento

procedimento previsto no artigo 18.o

10. Os montantes pagos da participação
financeira da Comunidade atribuída ao

Artigo 24

Estado-Membro em causa por força do
disposto nos n.os 5 e 6 devem ser

1. No que se refere às causas de

restituídos à Comunidade, no todo ou

aparecimento

dos

organismos
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prejudiciais mencionados no artigo 22.o

2. As informações obtidas por força das

são aplicáveis as disposições seguintes.

presentes disposições ou das do n.o 3 do

A Comissão verifica se o aparecimento

artigo 16.o são analisadas pelo comité, a

do organismo prejudicial na zona em

fim

causa foi causado pela circulação nessa

deficiências do regime fitossanitário

zona

remessas

comunitário ou da aplicação do mesmo,

portadoras desse organismo prejudicial

e as medidas susceptíveis de as corrigir.

e

de

uma

identifica

o

ou

mais

de

identificar

as

eventuais

Estado-Membro

ou

As informações referidas no n.o 1 são

sucessivos

de

também utilizadas a fim de determinar,

Estados-Membros

proveniência da remessa ou remessas.

de acordo com o disposto no Tratado, se

O Estado-Membro de proveniência,

a não conformidade da remessa ou

quer seja ou não o acima referido, da

remessas que estiveram na origem do

remessa ou remessas portadoras do

aparecimento do organismo prejudicial

organismo prejudicial, deve comunicar

na zona em questão não foi detectada

imediatamente à Comissão, a pedido

pelo Estado-Membro de proveniência

desta, todos os dados relativos à origem

por esta não ter cumprido alguma das

ou origens da remessa ou remessas e

obrigações que lhe incumbem por força

todos os actos administrativos conexos,

do Tratado e das disposições da

incluindo as análises, inspecções e

presente

controlos

presente

particular, às análises previstas no artigo

directiva, a fim de determinar por que

6.o ou às inspecções indicadas no n.o 1

motivos não foi detectada por esse

do artigo 13.o

Estado-Membro a não conformidade da

3. Se se concluir no sentido referido no

remessa ou remessas com o disposto na

n.o 2 relativamente ao Estado-Membro

presente

deve

referido no n.o 1 do artigo 23.o, a

informar a Comissão, a pedido desta, do

participação financeira da Comunidade

destino de todas as restantes remessas a

não é atribuída a esse Estado-Membro

partir da mesma origem ou origens

ou, se já tiver sido atribuída, não lhe é

durante um período determinado.

paga ou, caso já tenha sido paga, deve

Para completar as informações, podem

ser restituída à Comunidade. Neste

ser efectuadas investigações, sob a

último caso, é aplicável o disposto no

autoridade da Comissão, pelos peritos

último parágrafo do n.o 10 do artigo

referidos no artigo 21.o

23.o

previstos

directiva.

na

Também

directiva

relativas,

em
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Se se concluir no sentido referido no n.o
2

relativamente

Membro,

é

a

outro

aplicável

o

Estado-

Artigo 27

direito

comunitário, tendo em conta o disposto

É revogada da Directiva 77/93/CEE

na segunda frase do n.o 7 do artigo 23.o

alterada pelos actos que constam do
anexo VIII, parte A, sem prejuízo dos
deveres dos Estados-Membros no que

Artigo 25

respeita aos prazos de transposição e
No que diz respeito à participação

aplicação previstos no anexo VIII, parte

financeira a que se refere o n.o 9 do

B.

artigo 13.o, o Conselho, deliberando por

As

maioria qualificada sob proposta da

revogada

Comissão,

feitas à presente directiva e ser lidas de

adopta

as

disposições

referências
devem

à

directiva

entender-se

acordo

que o interesse superior da Comunidade

correspondências que consta do anexo

justifique

IX.

participação

da

o

quadro

como

referentes aos casos excepcionais em

uma

com

feitas

de

Comunidade até 70 % das despesas
directamente
melhoria

do

relacionadas
equipamento

com
e

a

Artigo 28

das

instalações, dentro dos limites impostos

A presente directiva entra em vigor no

pelas dotações disponíveis para esse

vigéstimo dia seguinte ao da sua

efeito, desde que tal não afecte as

publicação

decisões tomadas nos termos dos n.os 5

Comunidades Europeias.

no

Jornal

Oficial

das

ou 6 do artigo 23.o
Artigo 29
Artigo 26
Os

Estados-Membros

são

os

O mais tardar até 20 de Janeiro de 2002,

destinatários da presente directiva.

a Comissão analisa os resultados da

Feito em Bruxelas, em 8 de Maio de

aplicação do n.o 9 do artigo 13.o e dos

2000.

artigos 22.o, 23.o e 24.o e apresenta ao

Pelo Conselho

Conselho um relatório, acompanhado

O Presidente

das eventuais propostas de alteração

J. Pina Moura

necessárias.
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(1) Parecer emitido em 15 de Fevereiro
de 2000 (ainda não publicado no Jornal

Secção I

Oficial).
(2) JO C 129 de 27.4.1998, p. 36.

ORGANISMOS PREJUDICIAIS DE

(3) JO L 26 de 31.1.1977, p. 20.

IMPORTÂNCIA PARA TODA A

Directiva com a última redacção que lhe

COMUNIDADE, CUJA

foi dada pela Directiva 1999/53/CE da

OCORRÊNCIA NÃO É CONHECIDA

Comissão (JO L 142 de 5.6.1999, p.

EM NENHUMA ZONA DA

29).

COMUNIDADE

(4) Ver anexo VIII, parte A.
(5) JO L 171 de 29.6.1991, p. 1.

a) Insectos, ácaros e nemátodos, em

Regulamento com última redacção que

qualquer fase de desenvolvimento

lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o

1. Acleris spp. (não europeias)

2674/1999 (JO L 326 de 18.12.1999, p.

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3).

3. Anomala orientalis Waterhouse

(6) JO L 171 de 29.6.1991, p. 5.

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

(7) JO L 340 de 9.12.1976, p. 25.

5. Anoplophora malasiaca (Forster)

(8) JO L 117 de 8.5.1990, p. 15.

6. Arrhenodes minutus Drury

Directiva com a última redacção que lhe

7. Bemisia tabaci Genn. (populações

foi dada pela Directiva 97/35/CE da

não europeias) transmissora de vírus

Comissão (JO L 169 de 27.6.1997, p.

tais como:

72).

a) Bean golden mosaic virus

(9) JO L 161 de 26.6.1999, p. 1.

b) Cowpea mild mottle virus

(10) JO L 160 de 26.6.1999, p. 103.

c) Lettuce infectious yellows virus
d) Pepper mild tigré virus

ANEXO I

e) Squash leaf curl virus
f) Euphorbia mosaic virus

PARTE A

g) Florida tomato virus
8.

ORGANISMOS PREJUDICIAIS
CUJAS INTRODUÇÃO E
PROPAGAÇÃO NOS ESTADOSMEMBROS DEVEM SER
PROIBIDAS

Cicadellidae

conhecidas

como

(não

europeias)

transmissoras

da

doença de Pierce (causada pela Xylella
fastidiosa), tais como:
a) Carneocephala fulgida Nottingham
b) Draeculacephala minerva Ball
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c)

Graphocephala

atropunctata

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

(Signoret)

b) Anastrepha ludens (Loew)

9. Choristoneura spp. (não europeias)

c) Anastrepha obliqua Macquart

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

d) Anastrepha suspensa (Loew)

10.1.

Diabrotica

barberi

Smith

&

Lawrence
10.2.

Diabrotica

f) Dacus curcurbitae Coquillet
undecimpunctata

howardi Barber
10.3.

Diabrotica

e) Dacus ciliatus Loew

g) Dacus dorsalis Hendel
h) Dacus tryoni (Froggatt)

undecimpunctata

i) Dacus tsuneonis Miyake

undecimpunctata Mannerheim

j) Dacus zonatus Saund

10.4. Diabrotica virgifera Le Conte

k) Epochra canadensis (Loew)

11. Heliothis zea (Boddie)

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

11.1.

Hirschmanniella

spp.

com

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

exclusão de Hirschmanniella gracilis

n) Pterandrus rosa (Karsch)

(de Man) Luc & Goodey

o) Rhacochlaena japonica Ito

12. Liriomyza sativae Blanchard

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et

q) Rhagoletis completa Cresson

Allen

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

14. Monochamus spp. (não europeias)

s) Rhagoletis indifferens Curran

15. Myndus crudus Van Duzee

t) Rhagoletis mendax Curran

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne

u) Rhagoletis pomonella Walsh

et Allen

v) Rhagoletis ribicola Doane

17. Premnotrypes spp. (não europeias)

w) Rhagoletis suavis (Loew)

18. Pseudopityophthorus minutissimus

26. Xiphinema americanum Cobb sensu

(Zimmermann)

lato (não europeias)

19.

Pseudopityophthorus

pruinosus

27. Xiphinema californicum Lamberti et

(Eichhoff)

Bleve-Zacheo

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

b) Bactérias

21. Spodoptera eridania (Cramer)

1. Xylella fastidiosa (Well et Raju)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

c) Fungos

23. Spodoptera litura (Fabricus)

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

24. Thrips palmi Karny

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

25. Tephritidae (não europeias) tais

3. Cronartium spp. (não europeias)

como:

4. Endocronartium spp. (não europeias)
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5.

Guignardia

laricina

(Saw.)

Yamamoto et Ito
6.

Gymnosporangium

4. Tomato ringspot virus
5. Vírus e organismos similares de

spp.

(não

Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill.,

europeias)

Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.

7. Inonotus weiril (Murril) Kotlaba et

e Vitis L., tais como:

Pouzar

a) Blueberry leaf mottle virus

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

b) Cherry rasp leaf virus (americano)

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

c) Peach mosaic virus (americano)

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito

d) Peach phony rickettsia

et al.

e) Peach rosette mosaic virus

11. Mycosphaerella populorum G. E.

f) Peach rosette mycoplasm

Thompson

g) Peach X-disease mycoplasm

12. Phoma andina Turkensteen

h) Peach yellows mycoplasm

13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

i) Plum line pattern virus (americano)

14. Septoria lycopersici Speg. var.

j) Raspberry leaf curl virus (americano)

malagutii Ciccarone et Boerema

k) Strawberry latent "C" virus

15. Thecaphora solani Barrus

l) Strawberry vein banding virus

15.1. Tilletia indica Mitra

m)

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.)

mycoplasm

Rogers

n) Vírus não europeus de Cydonia Mill.,

d) Vírus e organismos similares

Fragaria L., Malus Mill., Prunus L.,

1. Elm-phlöem necrosis mycoplasm

Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L.

2. Vírus da batata e organismos

6. Vírus transmitidos por Bemisia tabaci

similares, tais como:

Genn., tais como:

a) Andean potato latent virus

a) Bean golden mosaic virus

b) Andean potato mottle virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Arracacha virus B, oca strain

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Potato black ringspot virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Potato spindle tuber viroid

e) Squash leaf curl virus

f) Potato virus T

f) Euphorbia mosaic virus

g) Estirpes não europeias do vírus A, M,

g) Florida tomato virus

S, V, X e Y da batata (incluindo Yo, Yn

e) Plantas parasitas

e Yc), e Potato leafroll virus

1. Arceuthobium spp. (não europeias)

3. Tobacco ringspot virus

Strawberry

witches'

broom
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Secção II

1. Clavibacter michiganensi (Smith)
Davis

et

al.

ssp.

sepedonicus

ORGANISMOS PREJUDICIAIS DE

(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

IMPORTÂNCIA PARA TODA A

2. Pseudomonas solanacearun (Smith)

COMUNIDADE, CUJA
OCORRÊNCIA NA COMUNIDADE É
CONHECIDA

Smith
c) Fungos
1. Melampsora medusae Thümen
2.

Synchytrium

endobioticum

a) Insectos, ácaros e nemátodos, em

(Schilbersky) Percival

qualquer fase de desenvolvimento

d) Vírus e organismos similares

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

1. Apple proliferation mycoplasm

2.

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

Globodera

rostochiensis

(Wollenweber) Behrens

3. Pear decline mycoplasm

3. Heliothis annigera (Hübner)
4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

PARTE B

5. Liriomyza trifolii (Burgess)
6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et
al. (todas as populações)
6.2. Meloidogyne fallax Karssen
7. Opogona sacchari (Bojer)

ORGANISMOS PREJUDICIAIS
CUJAS INTRODUÇÃO E
PROPAGAÇÃO EM CERTAS ZONAS
PROTEGIDAS DEVEM SER
PROIBIDAS

8. Popilia japonica Newman
8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi

a) Insectos, ácaros e nemátodos, em

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

qualquer fase de desenvolvimento

b) Bactérias

b) Vírus e organismos similares
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ANEXO II
Secção I
PARTE A
ORGANISMOS PREJUDICIAIS DE
ORGANISMOS PREJUDICIAIS

IMPORTÂNCIA PARA TODA A

CUJAS INTRODUÇÃO E

COMUNIDADE, CUJA

PROPAGAÇÃO NOS ESTADOS-

OCORRÊNCIA NA COMUNIDADE

MEMBROS DEVEM SER

NÃO É CONHECIDA

PROIBIDAS QUANDO ESTIVEREM

a) Insectos, ácaros e nemátodos, em

PRESENTES EM CERTOS
VEGETAIS OU PRODUTOS
VEGETAIS

qualquer

fase

de

desenvolvimento
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b) Bactérias

c) Fungos

d) Vírus e organismos similares
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OCORRÊNCIA NA COMUNIDADE É
Secção II

CONHECIDA

ORGANISMOS PREJUDICIAIS DE

a) Insectos, ácaros e nemátodos, em

IMPORTÂNCIA PARA TODA A
COMUNIDADE, CUJA

qualquer fase de desenvolvimento
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b) Bactérias

c) Fungos
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d) Vírus e organismos similares
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PARTE B

PRESENTES EM CERTOS
VEGETAIS OU PRODUTOS

ORGANISMOS PREJUDICIAIS

VEGETAIS

CUJAS INTRODUÇÃO E
PROPAGAÇÃO EM CERTAS ZONAS
PROTEGIDAS DEVEM SER
PROIBIDAS QUANDO ESTIVEREM

a) Insectos, ácaros e nemátodos, em
qualquer fase de desenvolvimento
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b) Bactérias

c) Fungos

d) Vírus e organismos similares
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INTRODUÇÃO DEVE SER
ANEXO III

PROIBIDA EM TODOS OS
ESTADOS-MEMBROS

PARTE A

PLANTAS, PRODUTOS VEGETAIS
E OUTROS MATERIAIS CUJA
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PARTE B

INTRODUÇÃO DEVE SER
PROIBIDA EM CERTAS ZONAS

PLANTAS, PRODUTOS VEGETAIS

PROTEGIDAS

E OUTROS MATERIAIS CUJA

ANEXO IV

EXIGÊNCIAS PARTICULARES QUE
DEVEM SER ESTABELECIDAS

PARTE A

PELOS ESTADOS-MEMBROS
RELATIVAMENTE À
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INTRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE
VEGETAIS, PRODUTOS VEGETAIS

VEGETAIS, PRODUTOS VEGETAIS

E OUTROS MATERIAIS NOS SEUS

E OUTROS MATERIAIS

TERRITÓRIOS

ORGINÁRIOS DO EXTERIOR DA
COMUNIDADE

Secção I
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266

267

268

269

270

271

272

273

274

275
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278

279

280
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Secção II

VEGETAIS, PRODUTOS VEGETAIS
E OUTROS MATERIAIS
ORIGINÁRIOS DA COMUNIDADE

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

PARTE B

294

EXIGÊNCIAS PARTICULARES QUE

VEGETAIS, PRODUTOS VEGETAIS

DEVEM SER ESTABELECIDAS

E OUTROS MATERIAIS EM

PELOS ESTADOS-MEMBROS

CERTAS ZONAS PROTEGIDAS

RELATIVAMENTE À
INTRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE
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301

302
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ANEXO V
I. Vegetais, produtos vegetais e outros
VEGETAIS, PRODUTOS VEGETAIS

materiais

portadores

potenciais

de

E OUTROS MATERIAIS QUE

organismos prejudiciais com relevância

DEVEM SER SUBMETIDOS A UMA

para toda a Comunidade e que devem

INSPECÇÃO FITOSSANITÁRIA NO

ser acompanhados de um passaporte

LOCAL DE PRODUÇÃO, SE FOREM

fitossanitário.

ORIGINÁRIOS DA COMUNIDADE,

1. Vegetais e produtos de vegetais

ANTES DE ENTRAREM EM

1.1. Vegetais para plantação, com

CIRCULAÇÃO NA COMUNIDADE,

excepção de sementes, dos géneros

OU NO PAÍS DE ORIGEM OU NO

Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,

PAÍS EXPEDIDOR, SE FOREM

Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya

ORIGINÁRIOS DO EXTERIOR DA

Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus

COMUNIDADE, ANTES DE SER

L.,

com

excepção

da

Prunus

PERMITIDA A SUA ENTRADA NA

laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.,

COMUNIDADE

Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L.,
com excepção de Sorbus intermedia

PARTE A

(Ehrh.) Pers., e Strandvaesia Lidl.
1.2. Vegetais de Beta vulgaris L. e

VEGETAIS, PRODUTOS VEGETAIS

Humulus lupulus L., destinadas à

E OUTROS MATERIAIS

plantação, com excepção das sementes.

ORIGINÁRIOS DA COMUNIDADE
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1.3.

Vegetais

espécies

do

para

plantação,

de

a) Tenha sido obtida, na totalidade ou

género

Solanum

L.,

em parte, de um dos seguintes géneros:

estolhos ou tubérculos ou seus híbridos.

- Castanea Mill, com exclusão da

1.4. Vegetais de Fortunella Swingle,

madeira descascada,

Poncirus Raf. e os seus híbridos e Vitis

- Platanus L., incluindo madeira que não

L., com excepção dos frutos e sementes.

manteve a sua superfície arredondada

1.5. Sem prejuízo de 1.6, plantas de

natural;

Citrus L., e seus híbridos, com excepção

e

dos frutos e sementes.

b)

1.6. Frutos de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. e os seus
híbridos, com folhas e pedúnculos.
1.7. Madeira na acepção do n.o 2,
primeiro parágrafo, do artigo 2.o,
quando:

1.8. Casca isolada de Castanea Mill.
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2. Vegetais, produtos vegetais e outros

2.3. Vegetais de Araceae, Marantaceae,

materiais produzidos por produtores

Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae,

cuja produção e venda seja autorizada a

enraizado ou com meio de cultura

pessoas profissionalmente implicadas

agregado ou associado.

na produção de plantas, com excepção

2.4. Sementes e bolbos de Allium

das plantas, produtos vegetais e outros

ascalonicum L., Allium cepa L. e

materiais preparados e prontos para

Allium

venda ao consumidor final, e em relação

plantação e plantas de Allium porrum L.

aos

para plantação.

quais

responsáveis

os

organismos

dos

oficiais

Estados-Membros

schoenoprasum

3. Bolbos

e

bolbos

L.

para

sólidos

a

para

garantam que a respectiva produção é

plantação produzidos por produtores

claramente separada da dos outros

cuja produção e venda seja autorizada a

produtos.

pessoas profissionalmente implicadas

2.1. Vegetais para plantação, com

na produção de plantas com excepção

excepção das sementes dos géneros

das plantas, produtos vegetais e outros

Abies Mill., Apium graveolens L.,

materiais preparados e prontos para

Argyranthemum

venda ao consumidor final, e em relação

spp.,

Aster

spp.,

Brassica L., Castanea Mill., Cucumis

aos

spp., Dendranthema (DC) Des Moul,

responsáveis

Dianthus L. e híbridos, Exacum spp.,

garantam que a respectiva produção é

Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila

claramente separada da dos outros

L., todas as variedades de híbridos da

produtos, de Camassia Lindl. Chindoxa

Nova Guiné de Impantiens L., Lactuca

Boiss., Crocus flavus Weston "Golden

spp., Larix Mill., Leucanthemum L.,

Yellow",

Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait.,

candicans (Baker) Decre., cultivares

Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L.,

ananisados e os seus híbridos do género

Populus L., Prunus laurocerasus L.,

Gladiolus Tourn. ex. L., tais como

Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr.,

Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus

Quercus L., Rubus L., Spinacia L.,

colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort.,

Tanacetum L., Tsuga Carr. e Verbena L.

Gladiolus ramosus hort, e Gladiolus

2.2. Vegetais do género Solanaceae,

tubergenii hort, Hyacinthus L., Iris L.,

com excepção do referido no ponto 1.3,

Ismene

para plantação, com excepção das

Narcissus

sementes.

quais

os

organismos

dos

Estados-Membros

Galantus

Herbert,
L.,

oficiais

L.,

Muscari

Galtonia

Miller,

Orinthogalum

L.,
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Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia

1.4. Pólen vivo para polinização de

Juss, e Tulipa L.

Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,

II. Vegetais, produtos vegetais e outros

Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya

materiais

Lindl.,

portadores

potenciais

de

Malus

Mill.,

Mespilus

L.,

organismos prejudiciais com relevância

Pyrancantha Roem., Pyrus L., Sorbus

para certas zonas protegidas e que

intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia

devem

Lindl.

ser

acompanhados

de

um

passaporte fitossanitário válido para

1.5. Tubérculos de Solanum tuberosum

determinada zona à entrada nessa zona

L., para plantação.

ou quando nela circularem

1.6. Vegetais de Beta vulgaris L. para

Sem prejuízo das plantas, produtos

rações de gado ou para transformação

vegetais e outros materiais constantes

industrial.

da lista da parte I.

1.7.

1. Vegetais, produtos vegetais e outros

esterilizados da beterraba (Beta vulgaris

materiais

L.).

1.1. Vegetais de Abies Mill., Larix

1.8. Sementes de Beta vulgaris L.,

Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e

Dolichos Jacq., Gossypium spp. e

Pseudotsuga Carr.

Phaseolus vulgaris L.

1.2. Vegetais para plantação de Populus

1.9. Frutos (cápsulas) de Gossypium

L. e Beta vulgaris L., com excepção das

spp. e algodão descaroçado

sementes.

1.10. Madeira na acepção do n.o 2,

1.3. Vegetais com excepção dos frutos e

primeiro parágrafo, do artigo 2.o,

das sementes de Chaenomeles Lindl.,

quando:

Cotoneaster

L.,

a) Tenha sido obtida, na totalidade ou

Lindl.,

em parte, de coníferas (Coniferales),

Malus Mill.,

com excepção da madeira desprovida de

Cydonia
Eucalyptus

Ehrh.,

Mill,

Crataegus

Eriobotrya

LD'Hérit.,

Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus

casca;

L., Sorbus L., com excepção de Sorbus

e

L. com excepção de Sorbus intermedia

b)

(Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl.

Solo

e

desperdícios

não

310

1.11.

Casca

isolada

de

coníferas

claramente separada da dos outros

(Coniferales).

produtos

2. Vegetais, produtos vegetais e outros

2.1. Vegetais de Begonia L., destinados

materiais, produzidos por produtores

à plantação com excepção das sementes,

cuja produção e venda seja autorizada a

tubérculos, estolhos e rizomas, e plantas

pessoas profissionalmente implicadas

de

na produção de plantas com excepção

destinadas à plantação, com excepção

das plantas, produtos vegetais e outros

das sementes.

Euphorbia

pulcherrima

Willd.,

materiais preparados e prontos para
venda ao consumidor final, e em relação
aos

quais

responsáveis

os

organismos

dos

PARTE B

oficiais

Estados-Membros

garantam que a respectiva produção é

VEGETAIS, PRODUTOS VEGETAIS
E OUTROS MATERIAIS
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ORIGINÁRIOS DE TERRITÓRIOS
QUE NÃO OS REFERIDOS NA

- Acer Saccharum Marsh., originárias
de países da América do Norte,

PARTE A

- Prunus L., originárias de países não
europeus

I. Vegetais, produtos vegetais e outros

3. Frutos de:

materiais

-

portadores

potenciais

de

Citrus

L.,

Fortunella

Swingle,

organismos prejudiciais com relevância

Poncirus Raf. e os seus híbridos,

para toda a Comunidade

- Annona L., Cydonia Mill. Diospyros

1.

Plantas,

para

plantação,

com

L.,

Malus

Mill.,

Mangifera

L.,

excepção das sementes, mas incluindo

Passiflora L., Prunus L., Psidium L.,

as sementes de Crucifeae, Gramineae,

Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn., e

Trifolium

Vaccinium L., originários de países não

spp.,

originárias

da

Argentina, Austrália, Bolívia, Chile,

europeus

Nova Zelândia e Uruguai, géneros

4. Tubérculos de Solanum tuberosum L.

Triticum, Secale e X Triticosecale

5. Casca isolada de:

provenientes

- coníferas (Coniferales),

do

Afeganistão,

dos

Estados Unidos da América, da Índia,

- Acer saccharum Marsh, Populus L., e

do Iraque, do México, do Nepal e do

Quercus L., com excepção de Quercus

Paquistão, Capsicum spp., Helianthus

suber L.

annuus L., Lycopersicon lycopersicum

6. Madeira na acepção do n.o 2,

(L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa

primeiro parágrafo, do artigo 29.o,

L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp.,

quando:

Zea mais L., Allium ascalonicum L.,

a) Tenha sido obtida, no todo ou em

Allium cepa L., Allium porrum L.,

parte, de uma das ordens, géneros e

Allium schoenoprasum L. e Phaseolus

espécies a seguir referidos:

L.

- Castanea Mill.,

2. Partes de vegetais, com excepção dos

- Castanea Mill., Quercus L., incluindo

frutos e sementes, de:

madeira que não manteve a sua

- Castanea Mill., Dendranthema (DC)

superfície

Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium

originária de países da América do

l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L.,

Norte,

Quercus L.,

- Platanus L., incluindo madeira que não

- coníferas (Coniferales),

manteve

natural

a

arredondada,

sua

arredondada,

superfície

natural
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- coníferas (Coniferales), com excepção

- Acer saccharum Marsh., incluindo

de Pinus L., originária de países não

madeira que não manteve a sua forma

europeus, incluindo madeira que não

natural

manteve

países da América do Norte;

a

sua

forma

natural

arredondada,

originária

de

arredondada,

e

- Pinus L., incluindo madeira que não

b) Corresponda a uma das designações

manteve

que se seguem, constantes da parte II do

a

sua

forma

natural

arredondada,

anexo I do Regulamento (CEE) Nº

- Populus L., originária de países do

2658/87:

continente americano,
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As paletes simples e "paletes-caixas"

especificado na alínea a) ou em turfa ou

(código NC ex441520) ficam isentas

qualquer substância inorgânica sólida

sempre que satisfaçam as normas

destinada a manter a vitalidade das

previstas para as "paletes UIC" e que

plantas,

estejam marcadas como tal.

Bielorrússia, Estónia, Letónia, Lituânia,

7. a) Solo e meio de cultura que

Moldávia, Rússia, Ucrânia e de países

consistam, na totalidade ou em parte,

não europeus, com excepção de Chipre,

em solo ou substâncias orgânicas

Egipto, Israel, Líbia, Malta, Marrocos e

sólidas, tais como partes de plantas,

Tunísia.

húmus, incluindo turfa ou casca, com

8. Grãos de género Triticum, Secale e X

excepção do constituído inteiramente

Triticosecale

por turfa;

Afeganistão, dos Estatos Unidos da

b) Solo e meio de cultura, agregados ou

América, da Índia, do Iraque, do

associados a plantas, que consistam, na

México, do Nepal e do Paquistão.

totalidade ou em parte, em material

originários

da

Turquia,

originários

do
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II. Vegetais, produtos vegetais e outros

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. und

materiais

Stranvaesia Lindl.

portadores

potenciais

de

organismos prejudiciais com relevância

5.

para certas zonas protegidas

Magnifera spp., Beta vulgaris L. und

Sem prejuízo das plantas, produtos

Phaseolus vulgaris L.

vegetais e outros materiais constantes

6. Sementes e frutos (cápsulas) de

da lista da secção I.

Gossypium spp. e algodão descaroçado.

1. Vegetais de Beta vulgaris L., para

7. Madeira na acepção do n.o 2,

rações de gado ou para transformação

primeiro parágrafo, do artigo 29.o,

industrial.

quando:

2. Solo e desperdícios não esterilizados

a) Tendo sido obtida, na totalidade ou

de beterraba (Beta vulgaris L.).

em parte, de coníferas (Coniferales),

3. Pólen vivo para polinização de

com excepção de Pinus L., originárias

Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,

de países terçeiros europeus;

Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya

e

Lindl.,

L.,

b) Corresponda a uma das designações

Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L.,

que se seguem, constantes da parte II do

com

anexo I do Regulamento (CEE) n.o

Malus

excepção

Mill.,

Mespilus

Sorbus

intermedia

(Ehrh.) Pers. und Stranvaesia Lindl.
4. Partes de vegetais, com excepção de
frutos e sementes de Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus
Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem.,
Pyrus L., Sorbus L., com excepção de

Sementes

2658/87:

de

Dolichos

Jacq.,
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As paletes simples e "paletes-caixas"

3. Tubérculos de mandioca e seus

(código NC ex441520) ficam também

derivados.

isentas

4. Resíduos da produção de óleos de

sempre

que

satisfaçam

as

normas previstas para as "paletes-UIC"

origem vegetal.

e que estejam marcadas como tal.
8. Partes de vegetais de Eucalyptus

ANEXO VII

l'Hérit.
MODELOS DE CERTIFICADOS
ANEXO VI
Os modelos de certificados que constam
VEGETAIS E PRODUTOS

a seguir são determinados quanto:

VEGETAIS QUE PODEM SER

- ao texto,

SUBMETIDOS A UM REGIME

- ao formato,

PARTICULAR

- à disposição e às dimensões das casas,
- à cor do papel e à cor do texto

1. Os cereais e seus derivados.
2. As leguminosas secas.

impresso.

316

A. Modelo de certificado fitossanitário
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B. Modelo de certificado fitossanitário de reexpedição
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C. Notas explicativas

4. Ad casa 9

1. Ad casa 2

A quantidade é expressa ou em número

A referência inscrita nos certificados

ou em peso.

compreende:

5. Ad casa 11

- a menção "CE",

Se este espaço for insuficiente para

- o símbolo que designa o Estado-

conter toda a declaração adicional,

Membro,

continuar o texto no verso.

- a marca de identificação do certificado
individual, composta por algarismos ou

ANEXO VIII

por uma combinação de letras e de
algarismos, representando as letras da

PARTE A

província, distrito, etc., do EstadoMembro em que o certificado é emitido.
2. Ad casa não numerada
Esta casa é reservada à administração.
3. Ad casa 8
A "natureza dos volumes" designa o
tipo de volumes.

DIRECTIVA REVOGADA E SUAS
ALTERAÇÕES SUCESSIVAS
(mencionadas no artigo 27.o)
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PRAZOS DE TRANSPOSIÇÃO PARA
PARTE B

O DIREITO NACIONAL E/OU DE
APLICAÇÃO
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ANEXO IX

QUADRO DE
CORRESPONDÊNCIAS
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322

323

324

325

326

327

328

329

330
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DECRETO ESTADUAL Nº 44.884, DE 11 DE MAIO DE 2000
CETESB. Após análise do plano, as duas
Introduz disposição de caráter transitório e

entidades

emitirão

dá nova redação a dispositivos do Decreto nº

permissão bienal de queima;";

41.719, de 16 de abril de 1997, alterado pelo

b) o item 7 do § 1º:

Decreto nº 42.056, de 6 de agosto de 1997,

"7 - Caso ocorra incêndio acidental, por

que regulamenta a Lei nº 6.171, de 4 de julho

qualquer razão, em área de queima não

de 1988, modificada pela Lei nº 8.421, de 23

tolerada,

de novembro de 1993, que dispõe sobre o

imediatamente

ao

uso, a conservação e a preservação do solo

Agropecuária,

que,

agrícola

Secretaria do Meio Ambiente, através do

o

fato

conjuntamente

deverá

ser

Escritório
em

da

uma

comunicado
de

Defesa

conjunto com

Escritório

Regional

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de

permitir,

em

São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

substituição por outra gleba de igual tamanho,

Decreta:

de modo a manter-se a área total não queimada,

caráter

CETESB,

a

poderá

excepcional,

sua

como previsto no plano de evolução da
Artigo 1º - Passam a vigorar com a seguinte

eliminação da queima.";

redação os dispositivos abaixo elencados do

c) o § 4º:

Decreto nº 41.719, de 16 de abril de 1997,

"§ 4º - O uso de queimada poderá ser

alterado pelo Decreto nº 42.056, de 6 de agosto

autorizado pelo Diretor do Escritório de Defesa

de 1997:

Agropecuária, da Coordenadoria de Defesa

I - do artigo 5º:

Agropecuária,

a) a alínea "a", do item 5, do § 1º:

interessado.";

"a) os planos previstos no item 5 deverão ser

II - o § 1º do artigo 12:

entregues até 15 (quinze) de janeiro de cada ano

"§

no Escritório de Defesa Agropecuária da

Agropecuária, da Secretaria de Agricultura e

Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em

Abastecimento, o órgão responsável pela

que estiver instalada a unidade agroindustrial,

fiscalização do cumprimento da legislação que

que repassará cópia ao Escritório Regional da

1º

-

A

mediante

requerimento

Coordenadoria

de

do

Defesa
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dispõe sobre o uso, a conservação e a

Agropecuária, da Coordenadoria de Defesa

preservação do solo agrícola.";

Agropecuária, que o avaliará e, se for

III - do artigo 14:

necessário, o remeterá à Coordenadoria de

a) o "caput":

Assistência Técnica Integral, para correção, a

"Artigo 14 - O infrator terá prazo de 15

ser efetuada, em prazo não superior a 30 (trinta)

(quinze) dias, a partir da ciência da autuação,

dias, contados da sua remessa.";

para apresentar defesa dirigida ao Diretor do

b) o § 1º:

Escritório

"§ 1º - Em caso de força maior comprovada, o

de

Defesa

Agropecuária,

da

Coordenadoria de Defesa Agropecuária, da

prazo

estipulado

no

projeto

técnico

de

Secretaria de Agricultura e Abastecimento,

conservação do solo agrícola poderá ser

podendo, nesse prazo, ter vistas dos autos.";

prorrogado, a juízo do Escritório de Defesa

b) o § 1º:

Agropecuária, da Coordenadoria de Defesa

"§ 1º - No mesmo prazo fixado no "caput", o

Agropecuária, desde que já iniciadas as obras

infrator poderá, alternativamente à defesa,

de execução.";

apresentar compromisso de elaboração, em 60

c) o § 2º:

(sessenta) dias, prorrogáveis por mais 60

"§ 2º - Finda a implantação do projeto técnico

(sessenta) dias, a critério do Escritório de

de conservação do solo agrícola, deverá o

Defesa Agropecuária, da Coordenadoria de

autuado dar ciência ao Escritório de Defesa

Defesa Agropecuária, desde que solicitado por

Agropecuária, da Coordenadoria de Defesa

escrito e devidamente justificado, de projeto

Agropecuária, a qual determinará a realização

contendo a determinação das classes de

de inspeção.";

capacidade de uso do solo da área em questão e

V - o artigo 19:

um plano de definição de tecnologia de

"Artigo 19 - A aplicação das penalidades

conservação de solo agrícola, obrigando-se

constantes do artigo 13 deste decreto são da

formalmente a implantá-lo no prazo previsto.";

alçada:

IV - do artigo 15:

I - dos Diretores dos Escritórios de Defesa

a) o "caput":

Agropecuária, da Coordenadoria de Defesa

"Artigo 15 - O projeto técnico de conservação

Agropecuária, da Secretaria de Agricultura e

do solo agrícola, proposto pelo autuado na

Abastecimento: as previstas nos incisos I e II;

forma estabelecida no § 1º do artigo anterior,

II - do Diretor do Centro de Fiscalização de

deverá ser apresentado ao Escritório de Defesa

Insumos e Conservação do Solo, do Grupo de
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Defesa Sanitária Vegetal, da Coordenadoria de

recolhidos ao Fundo Especial de Despesas da

Defesa

Coordenadoria de Defesa Agropecuária.";

Agropecuária,

da

Secretaria

de

Agricultura e Abastecimento: as previstas nos

IX - o artigo 29:

incisos I e III.";

"Artigo 29 - Serão estabelecidos em atos do

VI - o "caput" e o parágrafo único do artigo 20:

Secretário da Agricultura e Abastecimento e do

"Artigo 20 - Das penalidades aplicadas, caberá

Coordenador

recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar

instruções complementares que se fizerem

da ciência da penalidade aplicada, ao Diretor do

necessárias para o fiel cumprimento deste

Grupo

decreto.".

de

Defesa

Sanitária

Vegetal,

da

de

Defesa

Agropecuária

as

Coordenadoria de Defesa Agropecuária, da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Artigo 2º - Fica acrescentado ao Decreto nº

Parágrafo único - Acolhido o recurso no mérito,

41.719, de 16 de abril de 1997, alterado pelo

o Diretor do Grupo de Defesa Sanitária

Decreto nº 42.056, de 6 de agosto de 1997, o

Vegetal,

artigo 30, com a seguinte redação:

da

Coordenadoria

de

Defesa

Agropecuária, da Secretaria de Agricultura e

"Artigo 30 - O prazo de que trata a alínea "a",

Abastecimento, determinará o cancelamento do

do item 5, do § 1º deste decreto, fica

auto de infração e da penalidade aplicada.";

prorrogado,

VII - o artigo 21:

excepcionalmente, até o dia 30 de abril.".

no

corrente

exercício,

"Artigo 21 - As multas aplicadas por infração à
legislação sobre o uso, a conservação e a

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data

preservação do solo agrícola, bem como, o

de sua publicação, revogadas as disposições em

pagamento dos serviços previstos no inciso III

contrário.

do artigo 13 e no artigo 17 deste decreto serão
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DECRETO ESTADUAL Nº 45.211, DE 19 DE SETEMBRO DE 2000
Sanidade Agropecuária de que trata o artigo 28Regulamenta a Lei n.º 10.478, de 22 de

A da Lei Federal n.º 9.712, de 20 de novembro

dezembro de 1999, que dispõe sobre a

de 1998.

adoção de medidas de defesa sanitária
vegetal

no

âmbito

do

Estado

e

dá

Artigo 2.º - As ações e medidas de que trata o
artigo anterior serão exercidas sobre pessoas

providências correlatas

físicas ou jurídicas, de direito público ou
MÁRIO COVAS, Governador do Estado de

privado.

São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:

SEÇÃO II
Dos Objetivos Gerais
SEÇÃO I
Das Disposições Preliminares

Artigo

3.º

-

O

serviço

de

vigilância

fitossanitária, visa à prevenção, ao controle e à
Artigo 1.º - A fiscalização, a inspeção e a

erradicação

execução das medidas e ações necessárias ao

comprometem a sanidade da população vegetal,

combate das pragas e doenças que possam

de peculiar interesse do Estado, integrando-se

comprometer a sanidade da população vegetal

no Sistema Unificado de Atenção a Sanidade

no Estado de São Paulo serão realizadas sob

Agropecuária de que trata o artigo 28-A da Lei

planejamento,

Federal n.º 9.712, de 20 de novembro de 1998.

orientação

e

controle

da

das

pragas

e

doengas

que

Coordenadoria de Defesa Agropecuária, da

Parágrafo único - As medidas a serem

Secretaria de Agricultura e Abastecimento, à

adotadas deverão ser compatibilizadas com as

qual compete estabelecer normas técnicas e

normas e princípios de proteção do meio

operacionais.

ambiente e da conservação dos recursos

Parágrafo único - As atividades a serem

naturais, bem como de preservação da saúde

desenvolvidas devem atender a legislação

humana.

referente a defesa sanitária vegetal, sendo
executadas, quando for o caso, em conjunto

SEÇÃO III

com a União e os Municípios, propiciando sua

Das Ações e das Competências

integração no Sistema Unificado de Atenção à
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Artigo 4.º - Cabe à Coordenadoria de Defesa

suspensão da comercialização, destruição e

Agropecuária a fiscalização, a inspeção e a

erradicação de vegetais, parte de vegetais, seus

execução das medidas e ações necessárias à

produtos ou subprodutos, e coleta de material

defesa sanitária dos vegetais, especialmente

vegetal para análise;

quanto aos de peculiar interesse do Estado.

II - fazer cumprir medidas restritivas ao trânsito

§ 1.º - As ações de vigilância e defesa sanitária

de vegetais;

vegetal serão organizadas e coordenadas pela

III - requisitar apoio policial, sempre que for

Coordenadoria da Defesa Agropecuária, de

necessário.

forma a garantir o cumprimento da legislação,
sendo executadas, quando for o caso, em

Artigo 6.º - Aos agentes públicos que exerçam

conjunto com a União e os Municípios, deles

a fiscalização é defeso:

participando:

I - divulgar assuntos próprios de fiscalização

1. os serviços e instituições oficiais;

para pessoas estranhas ao serviço;

2. os produtores e trabalhadores rurais, suas

II - exercer atividades no interesse de pessoas

associações e técnicos que lhes prestem

físicas ou jurídicas de direito privado, que

assistência;

sejam objeto de fiscalização.

3. os órgãos de fiscalização das categorias
profissionais diretamente vinculadas à sanidade

Artigo

7.º

-

vegetal;

responsáveis pela realização das ações e

4. as entidades gestoras de fundos organizados

medidas de defesa sanitária vegetal, no

pelo setor privado para complementar as ações

desempenho

públicas no campo da defesa vegetal.

apresentação da carteira funcional, terão livre

§ 2.º - No que for atinente à saúde pública, as

acesso aos estabelecimentos, as propriedades

ações de vigilância e defesa sanitária vegetal

rurais, viveiros e campos de produção de

serão articuladas com o Sistema Único de

sementes e mudas, depósitos, armazens e

Saúde - SUS.

empresas de produção ou multiplicação ou

de

Os

servidores

suas

funções,

públicos

mediante

processamento de produtos e subprodutos de
Artigo 5.º - Compete aos Diretores dos

origem

Escritórios de Defesa Agropecuária:

produzam ou comercializam produtos vegetais.

I - executar, através de seu corpo técnico, a
inspeção, fiscalização, interdição, apreensão,

vegetal

e

estabelecimentos

que
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Artigo 8.º - A Secretaria de Agricultura e

Artigo 10 - O cadastro das propriedades

Abastecimento,

agrícolas

para

o

desempenho

das

âmbito

do

Estado,

dos

atribuições previstas neste regulamento, contará

estabelecimentos produtores de sementes e

com a colaboração dos órgãos e entidades

mudas e das empresas que industrializem,

públicas

beneficiem,

estaduais,

especialmente

das

embalem

ou

comercializem

Secretarias da Saúde, da Fazenda, da Segurança

vegetais de peculiar interesse do Estado, dos

Pública e dos Transportes.

laboratórios de identificação de praças e
doenças existentes no Estado e dos engenheiros

Artigo 9.º - No caso de situações que envolvam

agrônomos, engenheiros florestais e outros

risco

de

saúde

contaminação
Agricultura

da

população

ambiental,
e

Coordenadoria

a

ou

de

profissionais com atuação na área de sanidade

Secretaria

de

vegetal no Estado, deverá ser efetuado junto ao

da

Grupo

Abastecimento,
de

Defesa

através

Agropecuária,

de

Defesa

Sanitária

Vegetal,

da

Coordenadoria de Defesa Agropecuária, da

comunicará as Secretarias da Saúde, do Meio

Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Ambiente

Hídricos,

Parágrafo único - O Grupo de Defesa

Saneamento e Obras, devendo, para esse fim,

Sanitária Vegetal expedirá os modelos próprios

serem estabelecidas normas de atuação em

para o cadastramneto, bem como definirá a

conjunto.

sistemática operacional a ser observada.

ou

de

Recursos

Parágrafo único - Quando se tratar de
vegetais, as autoridades da saúde comunicarão

Artigo 11 - Considera-se estabelecimento, para

à Coordenadoria, de Defesa Agropecuária, da

efeito deste regulamento, qualquer instalação,

Secretaria de Agricultura e Abastecimento, os

imóvel

resultados da fiscalização de alimentos que

propagados,

possam interessar à inspeção e fiscalização de

produzidos,

que cuida a Lei n.º 10.478, de 22 de dezembro

transformados,

de 1999.

depositados,

urbano

ou

rural,

recebidos,

no

qual

são

manipulados,

multiplicados,

elaborados,

preparados,

conservados,

armazenados,

acondicionados,

embalados, rotulados ou transportados, com
SEÇÃO IV

finalidade industrial ou comercial, vegetais ou

Do Cadastro

suas partes, produtos vegetais, solo, compostos
ou quaisquer materiais, artigos, maquinas,
ferramentas,

utensílios

ou

implementos
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utilizados na atividade agrícola, capazes ou

Artigo 13 - A ocorrência de praga ou doença

potencialmente

com

capazes

de

propagar,

disseminar, conduzir ou portar organismo, em
qualquer

estágio

de

restrições

fitossanitárias

são

de

comunicação obrigatória.

desenvolvimento,

considerado praga, doença ou planta invasora.

Artigo 14 - Quando forem verificados casos ou
focos de praga ou doença que coloquem em

Artigo 12 - Para fins deste regulamento

risco a sanidade de culturas de peculiar

entende-se por:

interesse do Estado, a Coordenadoria de Defesa

I - vegetais: as mudas, estacas, garfos, galhos,

Agropecuária delimitará a área perifocal,

bacelos, borbulhas, toletes, rizomas, raizes,

podendo interditar áreas públicas ou privadas,

tubérculos, bulbos, sementes, frutas, flores e

para evitar sua disseminação.

folhas;

Parágrafo único - A interdição do local poderá

II - produtos, subprodutos e resíduos: todo

implicar na proibição de movimentação de

material vegetal resultante de processamento,

vegetais, produtos, subprodutos ou quaisquer

industrialização, beneficiamento ou descarte;

outros materiais potencialmente vetores, sem

III - praga: insetos e moléstias que atacam,

prejuízo de outras medidas fitossanitárias ou de

direta ou indiretamente, os vegetais ou suas

trânsito.

partes, prejudicando a produção de alimentos
ou reduzindo seu valor econômico;
IV

-

doença:

distúrbio

fisiológico

Artigo 15 - Havendo necessidade de conjugar
ou

medidas de erradicação e controle em região

anormalidade estrutural do vegetal, o que reduz

que abranja diversos estabelecimentos ou

seu valor econômico ou de suas partes ou

propriedades, a Coordenadoria de Defesa

produtos;

Agropecuária

V - planta invasora: vegetal que se desenvolve

obrigatoriedade de sua adoção a todos os

onde não é desejado.

proprietários, arrendatários, responsáveis ou

poderá

determinar

a

ocupantes a qualquer título, situados na área.
SEÇÃO V
Das Medidas Profiláticas

Artigo 16 - Os proprietários, arrendatários,
comerciantes ou ocupantes a qualquer título dos
estabelecimentos localizados na área demarcada
são obrigados a neles executar, às suas custas e
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no prazo estabelecido, todas as medidas que

Parágrafo

Ihes forem determinadas.

Coordenadoria de Defesa Agropecuária aplicará

Parágrafo único
necessidade,

-

o

Sempre que

houver

responsável

pelo

único

-

Findo

o

prazo,

a

as medidas, na falta de providências do
responsável, devendo este ressarcir o Estado.

estabelecimento ou propriedade deverá fornecer

Artigo 19 - Será imediatamente interditado

condições e pessoal habilitado para auxílio na

todo o material vegetal portador de praga ou

execução dos trabalhos.

doença que coloque em risco a sanidade de
produtos de valor econômico, ou que sejam

Artigo 17 - Disseminada a praga, doença ou

objeto de proibições ou restrições de ordem

planta invasora, caberá concorrentemente, aos

fitossanitária.

serviços sanitários municipais interessados, sob

§ 1.º - Os materiais vegetais poderão ser

a coordenação da Coordenadoria de Defesa

interditados

Agropecuária a efetivação das medidas de

constatada a presença de praga ou doença de

erradicação, controle, vigilância e educação

difícil

fitossanitárias.

exarada por laudo técnico.

Parágrafo único - Para fins de adoção das

§ 2.º- O proprietário, arrendatário ou ocupante a

medidas,

qualquer título do estabelecimento é obrigado a

a

Coordenadoria

de

Defesa

cautelarmente,

reconhecimento,

até

quando

decisão

for

final

Agropecuária preliminarmente verificará:

realizar no prazo e condições prescritas, a

1. se se trata de praga, doença ou plantas

destruição ou o tratamento de vegetais sob sua

invasoras com eficiente controle;

posse,

2. se é ou não necessária a erradicação;

profiláticas indicadas. As custas decorrentes

3. se as medidas de controle ou erradicação são

destas providências, não serão objeto de

viáveis ou necessárias à região.

ressarcimento ou indenização.

Artigo 18 - A Coordenadoria de Defesa

Artigo

Agropecuária

proprietários,

propriedade agrícola ou do estabelecimento

responsáveis ou ocupantes a qualquer título das

quando, constatado o risco de disseminação,

propriedades ou estabelecimentos situados na

propagação ou difusão de praga, doença ou

região a efetivarem medidas profiláticas por ela

planta invasora seu proprietário, responsável ou

estabelecidas, em prazo determinado.

ocupante

incentivará

os

bem

20

a

como

-

efetuar

Ocorrerá

qualquer

a

título,

as

medidas

interdição

não

da

atenda,

parcialmente ou atenda em desacordo as
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medidas ou instruções da Coordenadoria de

excluem as providências a serem adotadas pelos

Defesa Agropecuária.

serviços sanitários municipais interessados e,

§ 1.º - Entende-se por interdição da propriedade

quando for o caso, poderão ser adotadas em

agrícola a vedação do trânsito de animais,

conjunto, sob a coordenação da Coordenadoria

pessoas, veículos, vegetais ou qualquer outro

de Defesa Agropecuária.

meio ou instrumento vetor da praga, doença ou
planta invasora, de área geograficamente

SEÇÃO VI

delimitada pela Coordenadoria de Defesa

Do Trânsito de Vegetais

Agropecuária.
§ 2.º - Suspender-se-à a interdição tão logo

Artigo 24 - É livre o trânsito de vegetais em

cessados ou sanados os motivos que a

todo território do Estado de São Paulo.

determinaram.

Parágrafo único - Quando não houver
restrição fitossanitária a nota fiscal ou a nota

Artigo

21

-

Ocorrerá

a

proibição

de

comercialização de vegetal quando comprovada

fiscal de produtor que acompanhar o vegetal em
trânsito deverá indicar sua origem e destino.

sua infecção ou infestação ou quando estiver
fora dos padrões oficialmente determinados.

Artigo 25 - A sanidade dos vegetais, quando
necessário,

Artigo

22

-

Os

estabelecimentos

será

comprovada

através

de

que

Certificado Fitossanitário de Origem, cuja

manipulem ou industrializem produtos de

validade será nele estipulada e deverá ficar a

origem vegetal, e em virtude de praga ou

disposição da fiscalização a qualquer tempo.

doença, colocarem em risco a sanidade da

Parágrafo único - O certificado a que alude

população vegetal de peculiar interesse do

este artigo poderá ser anulado antes do término

Estado, a critério da Coordenadoria de Defesa

da sua validade, por motivo relevante.

Agropecuária ficam obrigados a adotar medidas
profiláticas por ela estabelecidas, bem como

Artigo 26 - A Coordenadoria de Defesa

aquelas estabelecidas em legislação específica.

Agropecuária poderá, em casos especiais
proibir, restringir ou estabelecer condições para

Artigo 23 - O controle, a vigilância, as medidas

o trânsito de vegetais de peculiar interesse do

de erradicação e a educação fitossanitária

Estado.

previstas neste regulamento não afastam nem
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§ 1.º - Os vegetais que venham a sofrer

II - não comunicar a vigilância sanitária

restrições fitossanitárias deverão, quando em

vegetal, quando obrigatório, a ocorrência de

trânsito,

praga ou doença;

estar

também

acompanhados

de

Permissão de Trânsito emitida por Engenheiro

III - recusar-se a cumprir determinações legais;

Agrônomo credenciado pela Coordenadoria da

IV - transitar ou comercializar sem a devida

Defesa Agropecuária.

autorização, material vegetal sob restrição;

§ 2.º - Os vegetais provenientes de área

V - alterar a situação do produto objeto de

interditada no Estado somente poderão transitar

autuação pela fiscalização;

mediante Permissão de Trânsito.

VI - usar artifício, ardil ou fraude para obter

§ 3.º - A Permissão de Trânsito somente poderá

vantagem pessoal ou para outrem;

ser emitida mediante a apresentação do

VII - não possuir documentação exigida pela

respectivo

legislação, ou deixar de apresentá-la quando

Certificado

Fitossanitário

de

Origem.

solicitado;

§ 4.º - Quando provenientes de outros Estados,

VIII - prestar informação falsa ou enganosa, ou

os vegetais com restrições fitossanitárias ou

deixar de prestá-la quando solicitado;

oriundos de área interditada somente poderão

IX - praticar ato de infidelidade, quando

transitar mediante Permissão de Trânsito

depositário;

emitida pelo respectivo órgão de defesa

X

sanitária vegetal.

preparar, manipular, industrializar e promover o

-

produzir,

comercializar,

armazenar,

trânsito de vegetais, cujos estabelecimentos não
Artigo 27 - O transportador de vegetais deverá

se encontrem devidamente cadastrados e/ou

transportar os documentos fitossanitários que

registro

devam acompanhá-los e colaborar com a

Agropecuária;

fiscalização quando solicitado.

XI - não comunicar alterações cadastrais no

na

Coordenadoria

de

Defesa

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ocorrência;
SEÇÃO VII
Das Proibições e das Penalidades

XII - deixar de fazer desvitalização e/ou
destruição quando exigidos por normas legais;
XIII - promover distribuição indiscriminada de

Artigo 28 - Cometerá infração aquele que:

resíduos ou refugos de vegetais;

I - dificultar, embaraçar ou impedir a ação

XIV - promover atividades que possam

fiscalizadora;

contribuir

para

o

desenvolvimento

ou
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disseminação de praga ou doença de vegetal

atenda parcialmente ou atenda em desacordo, as

sob restrição;

medidas

XV - deixar de fazer desinfecção quando

determinadas pela Coordenadoria de Defesa

exigidos por normas legais;

Agropecuária objetivando extingui-lo.

XVI

-

comercializar

ou

transitar

com

§

1.º

ou

-

instruçõess

Entende-se

fitossanitárias

por

interdição

de

organismos vegetais, parte de vegetais ou seus

estabelecimento ou de propriedade agrícola a

produtos em desacordo com os padrões de

vedação do trânsito de animais, pessoas,

sanidade;

veículos, vegetais ou qualquer outro meio ou

XVII - não afixar o cadastro ou registro em

instrumento vetor da praga, doença ou planta

lugar visivel para efeito de fiscalização.

invasora do estabelecimento.
§ 2.º - Suspender-se-á a interdição do

Artigo 29 - Responderá pela infração quem a

estabelecimento ou da propriedade agrícola tão

cometer, incentivar ou auxiliar na sua prática ou

logo cessados ou sanados os motivos que a

dela se beneficiar.

determinaram.

Parágrafo único - Na hipótese de não se
identificar ou não se localizar o responsável

Artigo 32 - Ocorrerá a apreensão de produto

pela exploração da atividade, o proprietário do

que não mais se prestar a sua finalidade ou, se

estabelecimento responderá pela infração.

verificada irregularidade, não for esta sanada no
prazo indicado pela fiscalização.

Artigo 30 - Será aplicada a pena de proibição
do comércio do material vegetal, quando

Artigo 33 - O produto apreendido, a juízo da

comprovada sua infecção ou infestação ou

Coordenadoria da Defesa Agropecuária, poderi

quando esteja fora dos padrões oficialmente

ser destruído ou doado a entidade oficial ou

determinados.

filantrópica.

Artigo 31 - Será aplicada a pena de interdição

Artigo 34 - No caso de abandono do vegetal

do estabelecimento ou da propriedade agrícola

apreendido

quando, constatado o risco de disseminação,

Agropecuária o destinará a aproveitamento

propagação ou difusão de doença, praga ou

condicionado,

planta invasora, o seu proprietário, responsável

operação para o Fundo instituído pela Lei n.º

ou ocupante a qualquer título não atenda,

a

Coordenadoria

revertendo

o

de

Defesa

produto

da
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8.208, de 30 de setembro de 1992, alterada pela

f) deixar de comunicar ao órgão de fiscalização

Lei n.º 10.478, de 22 de dezembro de 1999.

sanitária vegetal, a ocorrência de pragas ou
doenças de comunicação obrigatória;

Artigo 35 - Os infratores estarão sujeitos a

III - Grupo III - 1.501 (mil, quinhentas e uma)

multa nos seguintes valores:

UFESPs a 3.500 (três mil e quinhentas)

I - Grupo 1:100 (cem) UFESPs a 500

UFESPs, quando:

(quinhentas) UFESPs, quando:

a) prestar informações falsas ou enganosas;

a)

transitar

ou

comercializar

organismos

b) usar artifício ou ardil para tirar vantagens

vegetais, parte de vegetais ou seus produtos em

pessoais ou para outrem;

desacordo aos padrões de sanidade;

c) desenvolver atividade que possa contribuir

b) não possuir Certificado Fitossanitário de

para a disseminação de praga ou doença dos

Origem, quando exigido;

vegetais sob restrição;

c) deixar de prestar informações ou de fornecer

d) promover o descarte indiscriminado de

documentos;

produtos agrícolas, resíduos ou refugos, quando

d) não afixar em destaque o Registro ou

houver restrições;

Cadastro do Estabelecimento;

e) deixar de fazer desvitalização ou destruição,

e) deixar de comunicar alterações cadastrais do

quando exigida pelas normas legais;

estabelecimento;

IV - Grupo IV: 3.501 (três mil, quinhentas e

II - Grupo II: 501 (quinhentas e uma) UFESPs

uma) UFESPs a 5.000 (cinco mil) UFESPs,

a 1.500 (mil e quinhentas) UFESPs, quando:

quando:

a) transitar ou comercializar sem a devida

a) retirar produto vegetal de estabelecimento ou

documentação material vegetal sob restrições;

propriedade

b) não possuir registro ou cadastro do

autorização;

estabelecimento na Coordenadoria de Defesa

b) instalar cultura com restrições em área

Agropecuária;

interditada para essa cultura;

c) recusar-se a cumprir as determinações da

c) evadir-se com produto vegetal sujeito a

fiscalização;

interdição ou apreensão;

d) quando causar embaraço, dificultando ou

d) destruir material vegetal contaminado ou

impedindo o desempenho da fiscalização;

suspeito de contaminação, sem a devida

e) deixar de fazer desinfecção quando exigida

autorização;

pelas normas legais;

agrícola

interditada

sem
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e) recusar-se a destruir material vegetal

Do Processo e da Tramitação dos Autos

contaminado ou suspeito de contaminação;
f) tornar-se depositário infiel;

Artigo 40 - Constatada qualquer infração às

g) transitar ou comercializar produto vegetal

normas previstas na Lei n.º 10.478, de 22 de

acompanhado

dezembro de 1999, neste decreto ou em demais

de

documento

público

falsificado.

atos normativos, será lavrado Auto de Infração,
em 3 (três) vias.

Artigo 36 - Para o cálculo das multas, deverá

§ 1.º - O auto será lavrado por servidor

ser considerado o valor da Unidade Fiscal do

credenciado e claramente identificado, sem

Estado de São Paulo - UFESP vigente no dia

rasuras,

em que se lavrar o Auto de Infração.

descrevendo de forma clara e precisa a infração

Parágrafo único - Se ocorrer substituição da

cometida, consignando ainda:

Unidade Fiscal do Estado de São Paulo -

1. nome, qualificação e endereço do autuado;

UFESP, o valor da multa corresponderá a

2. data e local da lavratura;

quantidade equivalente do novo índice adotado.

3. citação do dispositivo legal infringido e

entrelinhas

linhas

ou

emendas,

descrição circunstanciada da ocorrência;
Artigo 37 - Na aplicação das multas, será

4.

assinatura

do

infrator,

preposto,

ou

considerada como circunstância atenuante a

representante legal, ou de 2 (duas) testemunhas

comunicação do fato, pelo infrator, a autoridade

devidamente qualificadas quando houver recusa

competente.

ou impossibilidade de assinar o auto;
5. notificação de prazo e local para apresentar

Artigo 38 - As multas serão agravadas até a

defesa.

metade de seu valor, nos casos de artifício,

§ 2.º - Nas hipóteses da lavratura do Auto de

ardil,

ou

Infração em local diverso da ocorrência do fato,

resistência a ação fiscal, se essas circunstâncias

ou de impossibilidade ou recusa de sua

não configurarem a própria infração.

assinatura,

simulação,

desacato,

embaraço

far-se-á

menção

do

ocorrido,

encaminhando-se uma das vias ao autuado, por
Artigo 39 - Em caso de reincidência, o valor

via postal, com Aviso de Recebimento.

das multas será aplicado em dobro.

§

3.º

-

Não

havendo

possibilidade

de

qualificação do autuado tal circunstância deverá
SEÇÃO VIII

345

ser consignada no Auto de Infração, e não

bem como o seu prazo e, julgando procedente a

implicará em sua nulidade.

autuação, aplicará a penalidade.

§ 4.º - Na impossibilidade de localização do
autuado,

será

ele

notificado

mediante

Artigo 43 - Acolhida a defesa no mérito, o

publicação no Diário Oficial do Estado.

Diretor do Centro de Defesa Sanitária Vegetal

§ 5.º - A primeira via do Auto de Infração será

determinará o cancelamento do Auto de

remetida ao Escritório de Defesa Agropecuária

Infração, de eventuais sanções ou de outras

onde se situar a propriedade agrícola ou

medidas de defesa sanitária adotadas, se for o

estabelecimento do infrator, a segunda será

caso.

entregue ao infrator e a terceira ficará no
Escritório de Defesa Agropecuária que o

Artigo 44 - Da decisão caberá recurso ao

lavrou.

Diretor do Grupo de Defesa Sanitária Vegetal,

§ 6.º - Do processo iniciado por Auto de

da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, no

Infração constarão as provas e demais termos,

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da

se houverem, que lhe sirvam de instrução.

intimação.

Artigo 41 - O infrator, a partir da ciência da

Artigo 45 - Se acolhido o recurso, o Diretor do

autuação, terá um prazo de 15 (quinze) dias

Grupo de Defesa Sanitária Vegetal determinará

para apresentar defesa dirigida ao Diretor do

o cancelamento do Auto de Infração e demais

Centro de Defesa Sanitária Vegetal, do Grupo

documentos, com arquivamento do processo.

de Defesa Sanitária Vegetal.
Parágrafo único - A defesa deve ser

Artigo 46 - O infrator deverá ser notificado

protocolada

Defesa

pessoalmente ou por via postal, com Aviso de

Agropecuária onde se iniciou o processo,

Recebimento, da decisão que julgar procedente

juntada ao mesmo e encaminhada ao Centro de

ou improcedente a autuação.

Defesa Sanitária Vegetal.

Parágrafo único - Se houver imposição de

no

Escritório

de

multa, será anexada a notificação a Guia de
Artigo 42 - O Diretor do Centro de Defesa

Recolhimento.

Sanitária Vegetal decidirá, motivadamente,
sobre a admissão das provas requeridas,

Artigo 47 - Mantida a decisão, e decorrido o

determinando a produção daquelas que deferir,

prazo para recolhimento sem o respectivo
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pagamento,
Agropecuária

a

Coordenadoria
remeterá

o

de

Defesa

processo

à

mediante

a

emissão

de

certificado

fitossanitário;

Procuradoria Geral do Estado para inscrição de

III - o controle de trânsito, mediante a emissão

débito na dívida ativa e sua cobrança judicial.

de permissão de trânsito.

Artigo 48 - O prazo para pagamento da multa e

Artigo 50 - O sujeito passivo das taxas e a

de 15 (quinze) dias, a contar da notificação

pessoa física ou jurídica que execute atividades

pessoal ou por meio de Aviso de Recebimento,

sujeitas à vigilância fitossanitária ou à qual o

observado no tocante ao recolhimento, o

serviço seja prestado, inclusive de forma

disposto no artigo 53 deste decreto.

compulsória.

Parágrafo único - Os débitos não recolhidos
até o vencimento, serão atualizados na data do

Artigo 51 - O valor das taxas é fixado em

efetivo pagamento e acrescidos de juros de

quantidade de Unidades Fiscais do Estado de

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados

São Paulo UFESPs, na seguinte conformidade:

do dia seguinte ao vencimento.

I - pela expedição do certificado de sanidade:
a) para casa de embalagem de produtos

SEÇÃO IX

vegetais (considerada a capacidade diária de

Das Taxas

processamento de frutos):
1. até 2.000 (duas mil) caixas: isento;

Artigo 49 - As taxas pelo exercício do poder de

2. de 2.001 (duas mil e uma) a 5.000 (cinco

polícia

mil) caixas: 10 (dez) UFESPs;

de

vigilância

fitossanitária

e

epidemiológica e para o custeio dos serviços,

3. de 5.001 (cinco mil e uma) a 20.000 (vinte

tem como fato gerador:

mil) caixas: 25 (vinte e cinco) UFESPs;

I - o controle dos produtos, subprodutos

4. acima de 20.000 (vinte mil) caixas: 35 (trinta

vegetais de peculiar interesse do Estado e seus

e cinco) UFESPs;

resíduos, mediante a emissão de certificado de

b)

sanidade;

produtos vegetais:

II - a vigilância fitossanitária a ser realizada em

1. box de entreposto atacadista: isento;

propriedades agrícolas no âmbito do Estado e

2.

em estabelecimentos produtores de sementes e

UFESPs;

mudas

3. estabelecimento leiloeiro: 10 (dez) UFESPs;

de

peculiar

interesse

do

Estado,

para

estabelecimentos

estabelecimento

comerciais

atacadista:

5

de

(cinco)
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c) para estabelecimentos industriais de produtos

2. para uso comercial:

vegetais (considerado o processamento diário):

a) até 10.000 (dez mil) mudas: isento;

1. até 5.000 (cinco mil) toneladas: isento;

b) de 10.001 (dez mil e uma) a 50.000

2. de 5.001 (cinco mil e uma) a 20.000 (vinte)

(cinqüenta mil) mudas: 10 (dez) UFESPs;

toneladas: 25 (vinte e cinco) UFESPs;

c) de 50.001 (cinqüenta mil e uma) a 100.000

3. acima de 20.000 (vinte mil) toneladas: 50

(cem mil) mudas: 20 (vinte) UFESPs;

(cinqüenta) UFESPs;

d) acima de 100.000 (cem mil) mudas: 30

II - pela expedição de certificado fitossanitário:

(trinta) UFESPs;

a) para propriedade agrícola (considerada a área

III - pela emissão de permissão de trânsito: 2

plantada):

(duas) UFESPs.

1. até 10 (dez) ha.: isento;

§ 1.º - A arrecadação e a fiscalização do

2. até 50 (cinqüenta) ha.: 10 (dez) UFESPs;

recolhimento das taxas caberá à Coordenadoria

3. até 200 (duzentos) ha.: 30 (trinta) UFESPs;

de Defesa Agropecuária, sem prejuizo da

4. até 500 (quinhentos) ha.: 50 (cinqüenta)

eventual ação dos Agentes Fiscais de Renda.

UFESPs;

§ 2.º - Compete também à Coordenadoria da

5. acima de 500 (quinhentos) ha.: 80 (oitenta)

Defesa Agropecuária divulgar o valor das taxas

UFESPs;

em reais, anualmente ou sempre que ocorrer

b) para produção de sementes (por campo,

alteração da Unidade Fiscal do Estado de São

considerada a área plantada):

Paulo - UFESP.

1. até 10 (dez) ha.: isento;

§ 3.º - Ocorrendo substituição da Unidade

2. até 20 (vinte) ha.: 15 (quinze) UFESPs;

Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, o valor

3. até 50 (cinqüenta) ha.: 20 (vinte) UFESPs;

das

c) para produção de mudas:

equivalente do novo índice adotado.

taxas

corresponderá

à

quantidade

1. para uso próprio:
a) até 1.000 (mil) mudas: isento;

Artigo 52 - Os débitos decorrentes das taxas,

b) de 1.001 (mil e uma) a 10.000 (dez mil)

não

mudas: isento;

acrescidos de juros de mora de 1% (um por

c) de 10.001 (dez mil e uma) a 50.000

cento) ao mês, contados do dia seguinte ao do

(cinqüenta mil) mudas: 5 (cinco) UFESPs;

vencimento.

d) acima de 50.000 (cinqüenta mil) mudas: 10

Parágrafo único - A conversão da Unidade

(dez) UFESPs;

Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP em

liquidados

até

o

vencimento

serão
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moeda corrente será feita pelo valor expresso

15 (quinze) dias, contados a partir da emissão

no dia em que se lavrar o Auto de Infração.

da Guia de Recolhimento.

SEÇÃO X

SEÇÃO XI

Do Pagamento de Taxas e Multas

Dos Convênios

Artigo 53 - O recolhimento das taxas e multas

Artigo 54 - A execução das atividades

e

inerentes

das

importâncias

correspondentes

aos

ao

planejamento,

orientação,

serviços efetuados será feito ao Fundo Especial

acompanhamento, inspeção e controle das

de Despesa da Coordenadoria de Defesa

medidas e ações necessárias ao combate das

Agropecuária,

de

praças e doenças que possam comprometer a

Recolhimento própria, cujo modelo constará de

sanidade da população vegetal no Estado de

Portaria do dirigente da referida Coordenadoria.

São Paulo, cometidas à Coordenadoria de

§ 1.º - O recolhimento das taxas deverá ser feito

Defesa Agropecuária, poderá, no que couber,

até

dos

ser implementada mediante convênios com

documentos(permissão de trânsito e dos demais

entidades públicas ou privadas, propostos pela

documentos) constantes no artigo 51 deste

Secretaria de Agricultura e Abastecimento, nos

decreto.

moldes da disciplina traçada pelo Decreto n.º

§ 2.º - Em se tratando do pagamento das

40.722, de 20 de março de 1996.

a

por

meio

data

da

de

Guia

emissão

despesas e serviços efetuado na forma do
parágrafo único do artigo 7.° da Lei n.° 10.478,

Artigo 55 - As atividades de fiscalização e o

de 22 de dezembro de 1999, o recolhimento

exercício do poder de polícia e de competência

deverá ser feito dentro do prazo de 15 (quinze)

exclusiva do Estado, não podendo em hipótese

dias, contados da respectiva notificação de

alguma ser delegada.

despesas

decorrentes

da

realização

dos

procedimentos compulsórios.

SEÇÃO XII

§ 3.º - Na hipótese de aproveitamento
condicionado

do

vegetal

apreendido

Das Disposições Finais

ou

abandonado pelo interessado, o produto da

Artigo 56 - O Secretário de Agricultura e

operação deve ser recolhido dentro do prazo de

Abastecimento,

o

Coordenador

da

Coordenadoria de Defesa Agropecuária e o
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Diretor do Grupo de Defesa Sanitária Vegetal
poderão estabelecer os critérios técnicos e
administrativos que se fizerem necessários para
o combate, controle e erradicação das pragas,
doenças e plantas invasoras de difícil controle,
bem como as normas técnicas de que trata o
inciso XIII do artigo 2.º da Lei n.º 10.478, de 22
de dezembro de 1999, além das condições para
produção e uso de vegetais modificados
geneticamente.

Artigo 57 - Serão definidos por decretos
específicos os vegetais de peculiar interesse do
Estado, bem como as medidas de defesa
sanitária que lhes são específicas.

Artigo 58 - Este decreto entra em vigor na data
de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 19 de setembro de
2000.
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DECRETO ESTADUAL Nº 45.273, DE 6 DE OUTUBRO DE 2000
Decreta:
Revoga o artigo 5º do Decreto nº 41.719, de
16 de abril de 1997, alterado pelos Decretos

Artigo 1º - Fica revogado o artigo 5º do

nº 42.056, de 6 de agosto de 1997 e nº 44.884,

Decreto nº 41.719, de 16 de abril de 1997,

de 11 de maio de 2000, que regulamenta a

alterado pelos Decretos nº 42.056, de 6 de

Lei nº 6.171, de 4 de julho de 1988,

agosto de 1997 e nº 44.884, de 11 de maio de

modificada pela Lei nº 8.421, de 23 de

2000.

novembro de 1993, que dispõe sobre o uso,
conservação e preservação do solo agrícola

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data
de sua publicação.

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
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DECRETO ESTADUAL N. 45.405, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2000

Define como de peculiar interesse do Estado

IV - da batata.

as culturas vegetais que especifica e dá

Parágrafo único - As culturas referidas neste

providências correlatas

artigo ficam sujeitas às medidas de defesa
sanitária vegetal e demais normas constantes na

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de

Lei n.º 10.478, de 22 de dezembro de 1999,

São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

regulamentada pelo Decreto n.º 45.211, de 19

Decreta:

de setembro de 2000.

Artigo 1.º - Ficam definidas como de peculiar

Artigo 2.º - Este decreto entra em vigor na data

interesse do Estado as seguintes culturas

de sua publicação.

vegetais:
I - de citros;
II - do cafeeiro;
III - da bananeira;
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PORTARIA CDA-16, DE 01 DE JUNHO DE 2001

Artigo 2.º - No período de quarentena, a
Coordenador

propriedade ou imóvel será submetido às

Considerando ser a cultura de Citrus de peculiar

reinspeções prescritas na legislação em vigor,

interesse do Estado de São Paulo, conforme

durante dois anos.

Decreto Estadual 45.405 de 16/11/00;

Parágrafo Único - Em caso de ressurgência da

Considerando ser a bactéria Xanthomonas

doença, iniciar-se-á novamente o período

axonopodis pv. citrico agente causal da doença

quarentenário.

Cancro Cítrico, uma praga quarentenária A2,
conforme Instrução Normativa MA 38 de

Artigo 3.º - Os frutos cítricos das plantas

14/10/99;

remanescentes consideradas indenes somente

Considerando o que prescreve o item 3 do

poderão ser comercializados dentro do Estado

anexo I - Critérios de Interdição da Portaria MA

de São Paulo, após o cumprimento das

291 de 3/07/97;

seguintes exigências:

Considerando o que prescreve o Artigo 26 do

§1º - Saneamento do foco, conforme a

Decreto Estadual 45.211 de 19/09/00, que

legislação vigente no Estado de São Paulo

regulamenta a Lei Estadual 10.478 de 22/12/99;

§2º - O transporte das frutas cítricas deverá ser

Considerando a necessidade da pronta ação de

acompanhado de Nota Fiscal ou Nota Fiscal de

erradicação da doença denominada Cancro

Produtor

Cítrico, em defesa da citricultura paulista;

fundamentada em Certificado de Sanidade

resolve:

Vegetal, válido por até 30 dias, emitido

e

de

exclusivamente

Permissão

por

Engº

de

Trânsito,

Agrº

da

Artigo 1.º- A propriedade ou imóvel no qual

Coordenadoria de Defesa Agropecuária;

fique comprovada a ocorrência da doença

§3 - O transporte de frutas cítricas deverá ser a

Cancro Cítrico fica interditada de acordo

granel, em embalagens descartáveis ou em

com as disposições da Portaria MA 291 de

caixas evidamente desinfetadas, por veículo

23/07/97, e o pomar cítrico remanescente

adequadamente

ficará em quarentena por dois anos, a partir

desinfetado

da última constatação da doença.

Ministério da Agricultura e cadastrado na

com

coberto
produto

e

devidamente
registrado

Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

no
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Artigo 4.º - O não-cumprimento desta portaria
acarretará ao infrator as penalidades previstas
no Decreto Estadual 45.211 de 19/09/00.

Artigo 5.º - Esta portaria entrará em vigor na
data de sua publicação.
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DECRETO FEDERAL Nº 4074, DE 04 DE JANEIRO DE 2002

Capítulo I
Das Disposições Preliminares

Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11/07/1989,
que

dispõe

sobre

a

pesquisa,

a

experimentação, a produção, a embalagem e

Art. 1º Para os efeitos deste Decreto, entende-

rotulagem, o transporte, o armazenamento, a

se por:

comercialização, a propaganda comercial, a

I - aditivo - substância ou produto adicionado a

utilização, a importação, a exportação, o

agrotóxicos,

destino final dos resíduos e embalagens, o

melhorar

registro, a classificação, o controle, a

estabilidade e detecção ou para facilitar o

inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus

processo de produção;

componentes

II - adjuvante - produto utilizado em mistura

e

afins,

e

dá

outras

providências.

sua

componentes
ação,

e

função,

afins,

para

durabilidade,

com produtos formulados para melhorar a sua
aplicação;

Histórico:

III - agente biológico de controle - o organismo

Alterado pelo Decreto nº 6913 de 23/07/2009

vivo, de ocorrência natural ou obtido por

Vide Instrução Normativa nº 1 de 15/04/2008

manipulação genética, introduzido no ambiente

Vide Ato nº 12 de 01/04/2008

para o controle de uma população ou de

Alterado pelo Decreto nº 5981 de 06/12/2006

atividades biológicas de outro organismo vivo

Alterado pelo Decreto nº 5549 de 22/09/2005

considerado nocivo;

Vide Portaria nº 93, de 30/05/1994.

IV - agrotóxicos e afins - produtos e agentes de
processos físicos, químicos ou biológicos,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da

destinados ao uso nos setores de produção, no

atribuição que lhe confere o Art. 84, inciso IV,

armazenamento e beneficiamento de produtos

da Constituição, e tendo em vista o disposto na

agrícolas, nas pastagens, na proteção de

Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989,

florestas, nativas ou plantadas, e de outros
ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e

DECRETA:

industriais, cuja finalidade seja alterar a
composição da flora ou da fauna, a fim de
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preservá-las da ação danosa de seres vivos

destinado a proteger pessoa envolvida na

considerados nocivos, bem como as substâncias

produção, manipulação e uso de agrotóxicos,

e produtos empregados como desfolhantes,

seus componentes e afins;

dessecantes, estimuladores e inibidores de

XI - exportação - ato de saída de agrotóxicos,

crescimento;

seus componentes e afins, do País para o

V - centro ou central de recolhimento -

exterior;

estabelecimento mantido ou credenciado por

XII - fabricante - pessoa física ou jurídica

um ou mais fabricantes e registrantes, ou

habilitada a produzir componentes;

conjuntamente com comerciantes, destinado ao

XIII - fiscalização - ação direta dos órgãos

recebimento e armazenamento provisório de

competentes,

embalagens vazias de agrotóxicos e afins dos

verificação do cumprimento da legislação

estabelecimentos comerciais, dos postos de

especifica;

recebimento ou diretamente dos usuários;

XIV - formulador - pessoa física ou jurídica

VI - comercialização - operação de compra,

habilitada a produzir agrotóxicos e afins;

venda ou permuta dos agrotóxicos, seus

XV - importação - ato de entrada de

componentes e afins;

agrotóxicos, seus componentes e afins, no País;

VII - componentes - princípios ativos, produtos

XVI - impureza - substância diferente do

técnicos, suas matérias-primas, ingredientes

ingrediente ativo derivada do seu processo de

inertes e aditivos usados na fabricação de

produção;

agrotóxicos e afins;

XVII - ingrediente ativo ou princípio ativo -

VIII - controle - verificação do cumprimento

agente químico, físico ou biológico que confere

dos dispositivos legais e requisitos técnicos

eficácia aos agrotóxicos e afins;

relativos a agrotóxicos, seus componentes e

XVIII - ingrediente inerte ou outro ingrediente -

afins;

substância ou produto não ativo em relação à

IX - embalagem - invólucro, recipiente ou

eficácia dos agrotóxicos e afins, usado apenas

qualquer

como veículo, diluente ou para conferir

forma

de

acondicionamento,

com

poder

de

polícia,

na

removível ou não, destinado a conter, cobrir,

características próprias às formulações;

empacotar, envasar, proteger ou manter os

XIX - inspeção - acompanhamento, por

agrotóxicos, seus componentes e afins;

técnicos especializados, das fases de produção,

X - Equipamento de Proteção Individual (EPI) -

transporte,

todo

comercialização,

vestuário,

material

ou

equipamento

armazenamento,
utilização,

manipulação,
importação,
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exportação e destino final dos agrotóxicos, seus

afim ou seus resíduos por milhão de partes de

componentes e afins, bem como de seus

alimento (em peso) (ppm ou mg/kg);

resíduos e embalagens;

XXIII - manipulador - pessoa física ou jurídica

XX - intervalo de reentrada - intervalo de

habilitada e autorizada a fracionar e reembalar

tempo entre a aplicação de agrotóxicos ou afins

agrotóxicos e afins, com o objetivo específico

e a entrada de pessoas na área tratada sem a

de comercialização;

necessidade de uso de EPI;

XXIV - matéria-prima - substância, produto ou

XXI - intervalo de segurança ou período de

organismo utilizado na obtenção de um

carência, na aplicação de agrotóxicos ou afins:

ingrediente ativo, ou de um produto que o

a) antes da colheita: intervalo de tempo entre a

contenha, por processo químico, físico ou

última aplicação e a colheita;

biológico;

b) pós-colheita: intervalo de tempo entre a

XXV - mistura em tanque - associação de

última aplicação e a comercialização do

agrotóxicos e afins no tanque do equipamento

produto tratado;

aplicador, imediatamente antes da aplicação;

c) em pastagens: intervalo de tempo entre a

XXVI - novo produto - produto técnico, pré-

última aplicação e o consumo do pasto;

mistura

d) em ambientes hídricos: intervalo de tempo

ingrediente ativo ainda não registrado no Brasil;

entre a última aplicação e o reinício das

XXVII - país de origem - país em que o

atividades de irrigação, dessedentação de

agrotóxico, componente ou afim é produzido;

animais, balneabilidade, consumo de alimentos

XXVIII - país de procedência - país exportador

provenientes

do agrotóxico, componente ou afim para o

do

local

e

captação

para

ou

produto

formulado

contendo

abastecimento público; e

Brasil;

e) em relação a culturas subseqüentes: intervalo

XXIX

de tempo transcorrido entre a última aplicação e

procedimentos

o plantio consecutivo de outra cultura.

visando gerar informações e conhecimentos a

XXII - Limite Máximo de Resíduo (LMR) -

respeito da aplicabilidade de agrotóxicos, seus

quantidade máxima de resíduo de agrotóxico ou

componentes e afins, da sua eficiência e dos

afim oficialmente aceita no alimento, em

seus efeitos sobre a saúde humana e o meio

decorrência da aplicação adequada numa fase

ambiente;

específica, desde sua produção até o consumo,

XXX - posto de recebimento - estabelecimento

expressa em partes (em peso) do agrotóxico,

mantido ou credenciado por um ou mais

-

pesquisa

e

experimentação

técnico-científicos

-

efetuados
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estabelecimentos comerciais ou conjuntamente

misturas e cuja composição contenha teor

com os fabricantes, destinado a receber e

definido de ingrediente ativo e impurezas,

armazenar provisoriamente embalagens vazias

podendo

de agrotóxicos e afins devolvidas pelos

relacionados, tais como isômeros;

usuários;

XXXVIII - (Revogado pelo Decreto nº 5.981,

XXXI - pré-mistura - produto obtido a partir de

de 2006)

produto técnico, por intermédio de processos

XXXIX - receita ou receituário: prescrição e

químicos, físicos ou biológicos, destinado

orientação técnica para utilização de agrotóxico

exclusivamente à preparação de produtos

ou afim, por profissional legalmente habilitado;

formulados;

XL - registrante de produto - pessoa física ou

XXXII - prestador de serviço - pessoa física ou

jurídica legalmente habilitada que solicita o

jurídica habilitada a executar trabalho de

registro de um agrotóxico, componente ou

aplicação de agrotóxicos e afins;

afim;

XXXIII - produção - processo de natureza

XLI - registro de empresa e de prestador de

química, física ou biológica para obtenção de

serviços

agrotóxicos, seus componentes e afins;

estaduais, municipais e do Distrito Federal que

XXXIV - produto de degradação - substância

autoriza

ou

estabelecimento

produto

resultante

de

processos

de

conter

-

ato

o

estabilizantes

dos

órgãos

funcionamento
produtor,

exportador,

e

produtos

competentes

de

um

formulador,

degradação, de um agrotóxico, componente ou

importador,

afim;

comercializador, ou a prestação de serviços na

XXXV - produto formulado - agrotóxico ou

aplicação de agrotóxicos e afins;

afim obtido a partir de produto técnico ou de,

XLII - registro de produto - ato privativo de

pré-mistura, por intermédio de processo físico,

órgão federal competente, que atribui o direito

ou diretamente de matérias-primas por meio de

de produzir, comercializar, exportar, importar,

processos físicos, químicos ou biológicos;

manipular

XXXVI - (Revogado pelo Decreto nº 5.981, de

componente ou afim;

2006)

XLIII - Registro Especial Temporário - RET -

XXXVII - produto técnico - produto obtido

ato privativo de órgão federal competente,

diretamente de matérias-primas por processo

destinado a atribuir o direito de utilizar um

químico, físico ou biológico, destinado à

agrotóxico,

componente

obtenção de produtos formulados ou de pré-

finalidades

específicas

ou

utilizar

manipulador

um

ou
em

ou

agrotóxico,

afim
pesquisa

para
e
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experimentação,

por

tempo

determinado,

podendo conferir o direito de importar ou

obtenção de registro. (Incluído pelo Decreto nº
6.913, de 23/07/2009)

produzir a quantidade necessária à pesquisa e
experimentação;

Capítulo II

XLIV - resíduo - substância ou mistura de

DAS COMPETÊNCIAS

substâncias remanescente ou existente em
alimentos ou no meio ambiente decorrente do

Art. 2º Cabe aos Ministérios da Agricultura,

uso ou da presença de agrotóxicos e afins,

Pecuária e Abastecimento, Saúde e do Meio

inclusive, quaisquer derivados específicos, tais

Ambiente, no âmbito de suas respectivas áreas

como produtos de conversão e de degradação,

de competências:

metabólitos, produtos de reação e impurezas,

I - estabelecer as diretrizes e exigências

consideradas toxicológica e ambientalmente

relativas a dados e informações a serem

importantes;

apresentados pelo requerente para registro e

XLV - titular de registro - pessoa física ou

reavaliação de registro dos agrotóxicos, seus

jurídica que detém os direitos e as obrigações

componentes e afins;

conferidas pelo registro de um agrotóxico,

II

componente ou afim; e

objetivando minimizar os riscos apresentados

XLVI - Venda aplicada - operação de

por agrotóxicos, seus componentes e afins;

comercialização vinculada à prestação de

III - estabelecer o limite máximo de resíduos e

serviços de aplicação de agrotóxicos e afins,

o intervalo de segurança dos agrotóxicos e

indicadas em rótulo e bula.

afins;

XLVII - produto fitossanitário com uso

IV - estabelecer os parâmetros para rótulos e

aprovado

bulas de agrotóxicos e afins;

para

a

agricultura

orgânica

-

-

estabelecer

diretrizes

e

exigências

agrotóxico ou afim contendo exclusivamente

V - estabelecer metodologias oficiais de

substâncias

regulamento

amostragem e de análise para determinação de

próprio, para uso na agricultura orgânica;

resíduos de agrotóxicos e afins em produtos de

(Incluído pelo Decreto nº 6.913, de 23/07/2009)

origem vegetal, animal, na água e no solo;

XLVIII

-

VI - promover a reavaliação de registro de

especificações e garantias mínimas que os

agrotóxicos, seus componentes e afins quando

produtos fitossanitários com uso aprovado na

surgirem indícios da ocorrência de riscos que

agricultura

desaconselhem o uso de produtos registrados ou

-

permitidas,

especificação

orgânica

em

de

deverão

referência

seguir

para
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quando o País for alertado nesse sentido, por
organizações internacionais responsáveis pela

Art. 3º Cabe aos Ministérios da Agricultura,

saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais

Pecuária e Abastecimento e da Saúde, no

o Brasil seja membro integrante ou signatário

âmbito

de acordos;

competência

VII - avaliar pedidos de cancelamento ou de

agrotóxicos e afins em produtos de origem

impugnação de registro de agrotóxicos, seus

vegetal.

de

suas

respectivas

monitorar

os

áreas

de

resíduos

de

componentes e afins;
VIII

-

autorizar

o

fracionamento

e

a

Art. 4º Cabe aos Ministérios da Agricultura,

reembalagem dos agrotóxicos e afins;

Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente

IX - controlar, fiscalizar e inspecionar a

registrar os componentes caracterizados como

produção, a importação e a exportação dos

matérias-primas, ingredientes inertes e aditivos,

agrotóxicos, seus componentes e afins, bem

de acordo com diretrizes e exigências dos

como os respectivos estabelecimentos;

órgãos federais da agricultura, da saúde e do

X - controlar a qualidade dos agrotóxicos, seus

meio ambiente.

componentes e afins frente às características do
produto registrado;

Art. 5º Cabe ao Ministério da Agricultura,

XI - desenvolver ações de instrução, divulgação

Pecuária e Abastecimento:

e esclarecimento sobre o uso correto e eficaz

I - avaliar a eficiência agronômica dos

dos agrotóxicos e afins;

agrotóxicos e afins para uso nos setores de

XII - prestar apoio às Unidades da Federação

produção, armazenamento e beneficiamento de

nas ações de controle e fiscalização dos

produtos agrícolas, nas florestas plantadas e nas

agrotóxicos, seus componentes e afins;

pastagens; e

XIII - indicar e manter representantes no

II - conceder o registro, inclusive o RET, de

Comitê Técnico de Assessoramento para

agrotóxicos, produtos técnicos, pré-misturas e

Agrotóxicos de que trata o Art. 95;

afins para uso nos setores de produção,

XIV - manter o Sistema de Informações sobre

armazenamento e beneficiamento de produtos

Agrotóxicos – SIA, referido no Art. 94; e

agrícolas,

XV - publicar no Diário Oficial da União o

pastagens, atendidas as diretrizes e exigências

resumo dos pedidos e das concessões de

dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente.

registro.

nas

florestas

plantadas

e

nas
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Art. 6º Cabe ao Ministério da Saúde:

II - realizar a avaliação ambiental, dos

I - avaliar e classificar toxicologicamente os

agrotóxicos,

agrotóxicos, seus componentes, e afins;

estabelecendo suas classificações quanto ao

II - avaliar os agrotóxicos e afins destinados ao

potencial de periculosidade ambiental;

uso

III - realizar a avaliação ambiental preliminar

em

ambientes

domiciliares,

públicos

urbanos,

e

afins,

de agrotóxicos, produto técnico, pré-mistura e

tratamento de água e ao uso em campanhas de

afins destinados à pesquisa e à experimentação;

saúde pública, quanto à eficiência do produto;

e

III - realizar avaliação toxicológica preliminar

IV - conceder o registro, inclusive o RET, de

dos

pré-

agrotóxicos, produtos técnicos e pré-misturas e

misturas e afins, destinados à pesquisa e à

afins destinados ao uso em ambientes hídricos,

experimentação;

na proteção de florestas nativas e de outros

IV - estabelecer intervalo de reentrada em

ecossistemas,

ambiente tratado com agrotóxicos e afins;

exigências dos Ministérios da Agricultura,

V - conceder o registro, inclusive o RET, de

Pecuária e Abastecimento e da Saúde.

produtos

coletivos,

componentes

ao

agrotóxicos,

ou

industriais,

seus

técnicos,

atendidas

as

diretrizes

e

agrotóxicos, produtos técnicos, pré-misturas e
afins destinados ao uso em ambientes urbanos,

Capítulo III

industriais, domiciliares, públicos ou coletivos,

DOS REGISTROS

ao tratamento de água e ao uso em campanhas
de saúde pública atendidas as diretrizes e

Seção I

exigências dos Ministérios da Agricultura e do

Do Registro do Produto

Meio Ambiente; e
VI - monitorar os resíduos de agrotóxicos e

Art. 8º Os agrotóxicos, seus componentes e

afins em produtos de origem animal.

afins só poderão ser produzidos, manipulados,
importados, exportados, comercializados e

Art. 7º Cabe ao Ministério do Meio Ambiente:

utilizados no território nacional se previamente

I - avaliar os agrotóxicos e afins destinados ao

registrados

uso em ambientes hídricos, na proteção de

atendidas as diretrizes e exigências dos órgãos

florestas nativas e de outros ecossistemas,

federais

quanto à eficiência do produto;

agricultura, saúde e meio ambiente.

no órgão

responsáveis

federal

pelos

competente,

setores

de
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Parágrafo único. Os certificados de registro

§ 2º O requerente de registro de produto técnico

serão

equivalente

expedidos

pelos

órgãos

federais

deverá

fornecer

os

dados

e

competentes, contendo no mínimo o previsto no

documentos exigidos no Anexo II, itens 1 a 11,

Anexo I.

15 e 16.1 a 16.6. (Redação dada pelo Decreto nº
5.981, de 2006)

Art. 9º Os requerentes e titulares de registro

§ 3º O órgão federal de saúde informará ao

fornecerão,

requerente de registro por equivalência se o

federais

obrigatoriamente,

responsáveis

aos

setores

de

produto técnico de referência indicado contém

ambiente,

as

ou não contém os estudos, testes, dados e

inovações concernentes aos dados apresentados

informações necessários à avaliação do registro,

para registro e reavaliação de registro dos seus

no prazo de quinze dias da solicitação do

produtos.

registro de produto técnico por equivalência.

agricultura,

saúde

e

pelos

órgãos

meio

(Redação dada pelo Decreto nº 5.981, de 2006)
Art. 10. Para obter o registro ou a reavaliação

§ 4º Quando o produto técnico de referência

de registro de produtos técnicos, pré-misturas,

indicado não contiver os estudos, testes, dados

agrotóxicos

deve

e informações necessários à avaliação, o órgão

apresentar, em prazo não superior a cinco dias

federal de saúde, ouvidos os demais órgãos de

úteis,

primeira

registro, informará ao requerente de registro por

protocolização do pedido, a cada um dos órgãos

equivalência quais produtos técnicos estão

responsáveis pelos setores de agricultura, saúde

aptos a serem indicados como produto técnico

e meio ambiente, requerimento em duas vias,

de referência para o ingrediente ativo de

conforme

dos

interesse ou a alternativa de encaminhamento

respectivos relatórios e de dados e informações

para o pleito de registro, no prazo de trinta dias

exigidos, por aqueles órgãos, em normas

após o prazo previsto no § 3º.(Redação dada

complementares.

pelo Decreto nº 5.981, de 2006)

§ 1º Ao receber o pedido de registro ou de

§ 5º Os produtos técnicos registrados com base

reavaliação de registro, os órgãos responsáveis

em equivalência não poderão ser indicados

atestarão, em uma das vias do requerimento, a

como produtos técnicos de referência. (Incluído

data de recebimento do pleito com a indicação

pelo Decreto nº 5.981, de 2006)

do respectivo número de protocolo.

§ 6º Os produtos com registro cancelado

a

e

afins,

contar

Anexo

da

II,

o

interessado

data

da

acompanhado

poderão ser indicados como produtos técnicos
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de referência, desde que atendam aos requisitos

qual o requerente de registro de produto técnico

previstos

na legislação para registro de

equivalente deverá apresentar os estudos que

agrotóxicos e afins e contenham os estudos,

lhe forem exigidos com base no item 16.7 do

testes, dados e informações necessários ao

Anexo II. (Incluído pelo Decreto nº 5.981, de

registro

2006)

por

equivalência.

(Incluído

pelo

Decreto nº 5.981, de 2006)

§ 10. Se os dados e estudos previstos na Fase II

§ 7º A avaliação para determinação da

também

equivalência entre produtos técnicos será

comprovação da equivalência do produto

realizada

órgãos

técnico, o processo de avaliação passará à Fase

responsáveis pelos setores da agricultura, saúde

III, de acordo com os critérios previstos no item

e

suas

5 do Anexo X, para a qual o requerente de

competências, com observância dos critérios de

registro de produto técnico equivalente deverá

equivalência da Organização das Nações

apresentar os estudos que lhe forem exigidos

Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO,

com base nos itens 16.8 e 16.9 do Anexo II.

conforme descrito no Anexo X. (Incluído pelo

(Incluído pelo Decreto nº 5.981, de 2006)

Decreto nº 5.981, de 2006)

§ 11. Quando os procedimentos previstos

§ 8º Na Fase I do processo de avaliação dos

sucessivamente nos §§ 8o, 9o e 10 não

pleitos de registro de produto técnico com base

permitirem a comprovação de que o produto

em equivalência, os órgãos verificarão se o

técnico é equivalente ao produto técnico de

produto técnico é equivalente ao produto

referência indicado, o requerente poderá dar

técnico de referência indicado, de acordo com

continuidade

os critérios previstos nos itens 1 a 3 do Anexo

cumprindo com a totalidade dos requisitos

X, com base nos dados e informações

previstos para o registro de produtos técnicos.

apresentadas conforme os itens 15 e 16.1 a 16.6

(Incluído pelo Decreto nº 5.981, de 2006)

do Anexo II. (Incluído pelo Decreto nº 5.981,

§ 12. Na análise de cinco bateladas, a fração

de 2006)

não identificada dos produtos técnicos deverá

§ 9º Quando não for possível determinar a

ser igual ou inferior a 20g/kg. (Incluído pelo

equivalência do produto técnico somente com

Decreto nº 5.981, de 2006)

os dados e informações da Fase I, o processo de

§ 13. O requerente de registro de produto

avaliação passará à Fase II, de acordo com os

formulado com base em produto técnico

critérios previstos no item 4 do Anexo X, para a

equivalente

meio

conjuntamente

ambiente,

pelos

resguardadas

as

não

forem

ao

deverá

suficientes

processo

fornecer

de

os

para

a

registro,

dados

e
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documentos exigidos no Anexo II, itens 1 a 11,

apresentarem todas as características a seguir:

13 e 21 a 23. (Incluído pelo Decreto nº 5.981,

(Incluído pelo Decreto nº 5.981, de 2006)

de 2006)

I - mesmo tipo de formulação; (Incluído pelo

§ 14. Os estudos de eficiência e praticabilidade

Decreto nº 5.981, de 2006)

constantes dos itens 18.1 e 21.1 do Anexo II,

II

relacionados

modalidades

respectivamente

a

produtos

-

mesmas
de

indicações

de

culturas

e

emprego

já

registradas;

formulados e produtos formulados com base em

(Incluído pelo Decreto nº 5.981, de 2006)

produto técnico equivalente, não serão exigidos

III - aplicação de quantidade igual ou inferior

dos produtos que, comparados a produtos

de ingrediente ativo durante o ciclo ou safra da

formulados já registrados, apresentarem todas

cultura; e (Incluído pelo Decreto nº 5.981, de

as características a seguir: (Incluído pelo

2006)

Decreto nº 5.981, de 2006)

IV - intervalo de segurança igual ou superior.

I - mesmo tipo de formulação; e (Incluído pelo

(Incluído pelo Decreto nº 5.981, de 2006)

Decreto nº 5.981, de 2006)

§ 17. Para a comparação de que trata o § 16, os

II - mesmas indicações de uso (culturas e doses)

produtos formulados já registrados deverão

e modalidades de emprego já registradas.

possuir: (Incluído pelo Decreto nº 5.981, de

(Incluído pelo Decreto nº 5.981, de 2006)

2006)

§ 15. A dispensa de realização de testes de que

I - relatório analítico com a descrição do

trata o § 14 não isenta a empresa da

método de análise, e todos os cromatogramas

apresentação de informações atestando a não

que permitam a quantificação dos Limites

fitotoxicidade

Máximos de Resíduos - LMRs; (Incluído pelo

do

produto

para

os

fins

propostos. (Incluído pelo Decreto nº 5.981, de

Decreto nº 5.981, de 2006)

2006)

II - ensaios de resíduos, sendo: (Incluído pelo

§ 16. Os estudos de resíduos constantes dos

Decreto nº 5.981, de 2006)

itens 18.4 e 19.2 e dos itens 21.4 e 22.2 do

a) três ensaios de campo, em locais distintos na

Anexo II, relacionados respectivamente a

mesma safra, ou dois ensaios de campo no

produtos formulados e produtos formulados

mesmo local em duas safras consecutivas e um

com base em produto técnico equivalente, não

terceiro em local diferente; ou (Incluído pelo

serão exigidos dos produtos que, comparados a

Decreto nº 5.981, de 2006)

produtos

formulados

já

registrados,
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b) no mínimo dois ensaios, em locais

pela autoridade competente. (Incluído pelo

representativos, para o tratamento pós-colheita.

Decreto nº 5.981, de 2006)

(Incluído pelo Decreto nº 5.981, de 2006)
§

18.

Quando

empresas

Art. 10-C. Os dados dos produtos registrados

detentoras de registro de produtos agrotóxicos

poderão ser utilizados pelos órgãos federais

serão convocadas a adequar os estudos de

competentes responsáveis pelos setores de

resíduos. (Incluído pelo Decreto nº 5.981, de

agricultura, saúde e meio ambiente para fins de

2006)

concessão de registro, observado o disposto na

§ 19. A adequação dos estudos de resíduos de

Lei no 10.603, de 17 de dezembro de 2002.

que

(Incluído pelo Decreto nº 5.981, de 2006)

trata

o

necessário,

§ 18

poderá

as

ser

realizada

conjuntamente pelas empresas interessadas.
(Incluído pelo Decreto nº 5.981, de 2006)

Art. 10-D. Para obter o registro ou a

§ 20. Para o registro de produtos formulados

reavaliação de registro de produto fitossanitário

importados, será exigido o registro do produto

com uso aprovado na agricultura orgânica, o

técnico. (Incluído pelo Decreto nº 5.981, de

interessado deve apresentar, em prazo não

2006)

superior a cinco dias úteis, a contar da data da
primeira protocolização do pedido, a cada um

Art. 10-A. Os atos praticados por terceiros não

dos órgãos responsáveis pelos setores de

autorizados, relacionados à invenção protegida

agricultura,

por patente, exclusivamente para a obtenção de

requerimento em duas vias, conforme Anexo II,

informações, dados e resultados de testes para a

itens 1 a 11 e 24.

obtenção do registro, observarão o disposto no

§ 1º Para o registro de produtos fitossanitários

inciso VII do Art. 43 da Lei no 9.279, de 14 de

com uso aprovado para a agricultura orgânica,

maio de 1996. (Incluído pelo Decreto nº 5.981,

os

de 2006)

ambientais não serão exigidos, desde que o

estudos

saúde

e

agronômicos,

meio

ambiente,

toxicológicos

e

produto apresente característica, processo de
Art. 10-B. A observância dos eventuais direitos

obtenção, composição e indicação de uso de

de propriedade intelectual protegidos no País é

acordo com o estabelecido nas especificações

de responsabilidade exclusiva do beneficiado,

de referência.

independentemente da concessão do registro

§ 2º As especificações de referência dos
produtos fitossanitários com uso aprovado para
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a agricultura orgânica serão estabelecidas com

dispensados

base

componentes, quando registrados seguindo as

em

informações,

agronômicos,

testes

toxicológicos

e

e

estudos

ambientais

de

RET

e

de

registro

de

especificações de referência.

realizados por instituições públicas ou privadas

§ 8º Ficam isentos de registro os produtos

de ensino, assistência técnica e pesquisa, em

fitossanitários com uso aprovado para a

procedimento
agricultura

coordenado
orgânica

pelo

do

setor

de

agricultura orgânica produzidos exclusivamente

Ministério

da

para uso próprio. (Incluído pelo Decreto nº

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

6.913, de 23/07/2009)

§ 3º O setor de agricultura orgânica do
Ministério

da

e

Art. 11. O registro, bem como o RET de

Abastecimento fica responsável por identificar

produtos e agentes de processos biológicos

os produtos prioritários para uso na agricultura

geneticamente modificados que se caracterizem

orgânica

da

como agrotóxicos e afins, será realizado de

agricultura, saúde e meio ambiente, que

acordo com critérios e exigências estabelecidos

definirão quais são as informações, testes e

na legislação específica.

e

Agricultura,

encaminhar

Pecuária

aos

órgãos

estudos necessários para o estabelecimento das
especificações de referência.

Art. 12. Os produtos de baixa toxicidade e

§ 4º As especificações de referência serão

periculosidade terão a tramitação de seus

estabelecidas em regulamento próprio pelos

processos priorizada, desde que aprovado pelos

órgãos

órgãos federais competentes o pedido de

responsáveis

pelos

setores

de

agricultura, saúde e meio ambiente.

prioridade, devidamente justificado, feito pelos

§ 5º Os produtos de que trata este artigo serão

requerentes do registro.

registrados

Parágrafo

com

"PRODUTOS

a

denominação

FITOSSANITÁRIOS

de
COM

competentes

único.

Os

definirão

órgãos

federais

em

normas

USO APROVADO PARA A AGRICULTURA

complementares os critérios para aplicabilidade

ORGÂNICA".

do disposto no caput deste artigo.

§ 6º Cada produto comercial com uso aprovado
para a agricultura orgânica terá registro

Art. 12-A. Os processos de registro de produtos

próprio.

técnicos equivalentes e de produtos formulados

§ 7º Ficam os produtos fitossanitários com uso

com base em produtos técnicos equivalentes

aprovado

para

a

agricultura

orgânica
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terão tramitação própria. (Incluído pelo Decreto

a) nome do requerente ou titular;

nº 5.981, de 2006)

b) marca comercial do produto;
c) resultado do pedido e se indeferido, o

“Art. 12-B. O processo de registro de produtos

motivo;

fitossanitários com uso aprovado para a

d) fabricante(s) e formulador(es);

agricultura orgânica terá tramitação própria e

e) nome químico e comum do ingrediente ativo;

prioritária. (Incluído pelo Decreto nº 6.913, de

f) nome científico, no caso de agente biológico;

23/07/2009)

g) indicação de uso aprovada;
h) classificação toxicológica; e

Art. 13. Os agrotóxicos, seus componentes e

i) classificação do potencial de periculosidade

afins que apresentarem indícios de redução de

ambiental.

sua eficiência agronômica, alteração dos riscos
à saúde humana ou ao meio ambiente poderão

Art. 15. Os órgãos federais competentes

ser reavaliados a qualquer tempo e ter seus

deverão realizar a avaliação técnico-científica,

registros mantidos, alterados, suspensos ou

para fins de registro ou reavaliação de registro,

cancelados.

no prazo de até cento e vinte dias, contados a
partir da data do respectivo protocolo.

Art. 14. O órgão registrante do agrotóxico,

§ 1º A contagem do prazo será suspensa caso

componente ou afim deverá publicar no Diário

qualquer dos órgãos avaliadores solicite por

Oficial da União, no prazo de até trinta dias da

escrito e fundamentadamente, documentos ou

data do protocolo do pedido e da data da

informações adicionais, reiniciando a partir do

concessão ou indeferimento do registro, resumo

atendimento da exigência, acrescidos trinta

contendo:

dias.

I - do pedido:

§ 2º A falta de atendimento a pedidos

a) nome do requerente;

complementares no prazo de trinta dias

b) marca comercial do produto;

implicará o arquivamento do processo e

c) nome químico e comum do ingrediente ativo;

indeferimento do pleito pelo órgão encarregado

d) nome científico, no caso de agente biológico;

do registro, salvo se apresentada, formalmente,

e) motivo da solicitação; e

justificativa técnica considerada procedente

f) indicação de uso pretendido.

pelo órgão solicitante, que poderá conceder

II - da concessão ou indeferimento do registro:

prazo adicional, seguido, obrigatoriamente, de
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comunicação aos demais órgãos para as

de

providências cabíveis.

informações:

§ 3º Quando qualquer órgão estabelecer

I - destino final do produto; e

restrição ao pleito do registrante deverá

II - marca comercial no país de destino.

comunicar

Parágrafo

aos

demais

órgãos

federais

requerimento

único.

contendo

as

seguintes

Concomitantemente

à

envolvidos.

expedição do certificado, o órgão federal

§ 4º O órgão federal encarregado do registro

registrante comunicará o fato aos demais órgãos

disporá de até trinta dias, contados da

federais envolvidos, responsáveis pelos setores

disponibilização dos resultados das avaliações

de agricultura, saúde ou meio ambiente,

dos órgãos federais envolvidos, para conceder

atendendo os acordos e convênios dos quais o

ou indeferir a solicitação do requerente.

Brasil seja signatário.

Art. 16. Para fins de registro, os produtos

Art. 18. O registro de agrotóxicos, seus

destinados exclusivamente à exportação ficam

componentes e afins para uso em emergências

dispensados da apresentação dos estudos

quarentenárias,

relativos

ambientais

à

eficiência

agronômica,

à

fitossanitárias,

será

concedido

sanitárias
por

e

prazo

determinação de resíduos em produtos vegetais

previamente determinado, de acordo com as

e outros que poderão ser estabelecidos em

diretrizes e exigências dos órgãos responsáveis

normas

pelos setores de agricultura, saúde e meio

complementares

pelos

órgãos

responsáveis pelos setores de agricultura, saúde

ambiente.

e meio ambiente.
Art. 19. Quando organizações internacionais
Art. 17. O órgão federal registrante expedirá,

responsáveis pela saúde, alimentação ou meio

no prazo de sessenta dias da entrega do pedido,

ambiente, das quais o Brasil seja membro

certificado de registro para exportação de

integrante ou signatário de acordos e convênios,

agrotóxicos, seus componentes e afins já

alertarem para riscos ou desaconselharem o uso

registrados com nome comercial diferente

de agrotóxicos, seus componentes e afins,

daquele com o qual será exportado, mediante a

caberá aos órgãos federais de agricultura, saúde

apresentação,

e meio ambiente, avaliar imediatamente os

pelo

interessado,

ao

órgão

registrante, de cópia do certificado de registro e

problemas e as informações apresentadas.
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Parágrafo único. O órgão federal registrante, ao

III - persistência no ambiente;

adotar as medidas necessárias ao atendimento

IV - bioacumulação;

das

V - forma de apresentação; e

exigências

decorrentes

da

avaliação,

poderá:

VI - método de aplicação.

I - manter o registro sem alterações;
II - manter o registro, mediante a necessária

Art. 21. O requerente ou titular de registro deve

adequação;

apresentar,

III - propor a mudança da formulação, dose ou

padrões analíticos considerados necessários

método de aplicação;

pelos órgãos responsáveis pelos setores de

IV - restringir a comercialização;

agricultura, saúde e meio ambiente.

quando

solicitado,

amostra

e

V - proibir, suspender ou restringir a produção
ou importação;

Art. 22.

Será

cancelado o registro de

VI - proibir, suspender ou restringir o uso; e

agrotóxicos, seus componentes e afins sempre

VII - cancelar ou suspender o registro.

que constatada modificação não autorizada
pelos órgãos federais dos setores de agricultura,

Art. 20. O registro de novo produto agrotóxico,

saúde e meio ambiente em fórmula, dose,

seus componentes e afins somente será

condições de fabricação, indicação de aplicação

concedido se a sua ação tóxica sobre o ser

e especificações enunciadas em rótulo e bula,

humano

ou outras modificações em desacordo com o

e

o

meio

ambiente

for,

comprovadamente, igual ou menor do que a

registro concedido.

daqueles já registrados para o mesmo fim.

§ 1º As alterações de marca comercial, razão

Parágrafo único. Os critérios de avaliação serão

social e as transferências de titularidade de

estabelecidos

normativas

registro poderão ser processadas pelo órgão

competentes,

federal registrante, a pedido do interessado,

considerando prioritariamente os seguintes

com imediata comunicação aos demais órgãos

parâmetros:

envolvidos.

I - toxicidade;

§ 2º As alterações de natureza técnica deverão

II - presença de problemas toxicológicos

ser requeridas ao órgão federal registrante,

especiais,

em

complementares

tais

fetotoxicidade,

instruções

dos

órgãos

como:

neurotoxicidade,

observado o seguinte:

ação

hormonal

I - serão avaliados pelos órgãos federais dos

comportamental e ação reprodutiva;

e

setores de agricultura, saúde e meio ambiente
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os pedidos de alteração de componentes,

registro do agrotóxico, seus componentes e

processo produtivo, fabricante e formulador,

afins.

estabelecimento
registradas,

de

aumento

doses

superiores

às

da

freqüência

de

Seção II

aplicação, inclusão de cultura, alteração de

Do Registro de Produtos Destinados à Pesquisa

modalidade de emprego, indicação de mistura

e à Experimentação

em tanque e redução de intervalo de segurança;
e

Art. 23. Os produtos técnicos, pré-misturas,

II - serão avaliados pelo órgão federal

agrotóxicos e afins destinados à pesquisa e à

registrante, que dará conhecimento de sua

experimentação devem possuir RET.

decisão aos demais órgãos federais envolvidos,

§ 1º Para obter o RET, o requerente deverá

os pedidos de inclusão e exclusão de alvos

apresentar, aos órgãos federais competentes,

biológicos, redução de doses e exclusão de

requerimento e respectivos relatórios, em duas

culturas.

vias, conforme Anexo III, bem como dados e

§ 3º Os órgãos federais envolvidos terão o

informações

prazo de cento e vinte dias, contados a partir da

complementares.

data de recebimento do pedido de alteração,

§ 2º Entidades públicas e privadas de ensino,

para autorizar ou indeferir o pleito.

assistência técnica e pesquisa, poderão realizar

§ 4º Toda autorização de alteração de dados de

experimentação e pesquisa e fornecer laudos no

registro passará a ter efeito a partir da data de

campo da agronomia e da toxicologia e

sua publicação no Diário Oficial da União,

relacionados com resíduos, química e meio

realizada pelo órgão federal registrante.

ambiente.

§ 5º Por decorrência de alterações procedidas

§ 3º As avaliações toxicológica e ambiental

na forma deste artigo, o titular do registro fica

preliminares serão fornecidas pelos órgãos

obrigado a proceder às alterações nos rótulos e

competentes no prazo

nas bulas.

contados a partir da data de recebimento da

§ 6º Restrições de uso decorrentes de

documentação.

determinações

§ 4º O órgão federal registrante terá o prazo de

independem

estaduais
de

e

manifestação

municipais,
dos

órgãos

federais envolvidos, devendo a eles ser
imediatamente comunicadas, pelo titular do

exigidos

em

normas

de sessenta dias,

quinze dias, contados a partir da data de
recebimento

do

resultado

das

avaliações
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realizadas pelos demais órgãos, para conceder

Art. 25-A. O registro especial temporário para

ou indeferir o RET.

produtos técnicos, pré-misturas, agrotóxicos e
afins que possuam ingredientes ativos já

Art. 24. A pesquisa e a experimentação de

registrados

produtos técnicos, pré-misturas, agrotóxicos e

automaticamente

afins deverão ser mantidas sob controle e

mediante inscrição em sistema informatizado

responsabilidade do requerente, que responderá

integrado ao Sistema de Informações sobre

por quaisquer danos causados à agricultura, ao

Agrotóxicos - SIA. (Incluído pelo Decreto nº

meio ambiente e à saúde humana.

5.981, de 2006)

§ 1º Os produtos agrícolas e os restos de

Parágrafo

cultura, provenientes das áreas tratadas com

observados para o registro automático de que

agrotóxicos

e

trata o caput serão disciplinados em norma

experimentação, não poderão ser utilizados para

especifica. (Incluído pelo Decreto nº 5.981, de

alimentação humana ou animal.

2006)

e

afins

em

pesquisa

no

único.

Brasil
pelo

Os

será

concedido

órgão

registrante,

critérios

a

serem

§ 2º Deverá ser dada destinação e tratamento
adequado às embalagens, aos restos de produtos

Art. 26. Os produtos destinados à pesquisa e

técnicos, pré-misturas, agrotóxicos e afins, aos

experimentação no Brasil serão considerados de

produtos agrícolas e aos restos de culturas, de

Classe

forma a garantir menor emissão de resíduos

restritiva, no que se refere aos cuidados de

sólidos, líquidos ou gasosos no meio ambiente.

manipulação e aplicação.

Toxicológica

e

Ambiental

mais

§ 3º O desenvolvimento das atividades de
pesquisa e experimentação deverá estar de

Art. 27. O órgão federal competente pela

acordo com as normas de proteção individual e

concessão do RET, para experimentação de

coletiva, conforme legislação vigente.

agrotóxico ou afim, em campo, deverá publicar
resumos do pedido e da concessão ou

Art. 25. Produtos sem especificações de

indeferimento no Diário Oficial da União, no

ingrediente

prazo de trinta dias.

ativo

somente

poderão

ser

utilizados em pesquisa e experimentação em
laboratórios, casas de vegetação, estufas ou

Art. 28. O requerente deverá apresentar

estações experimentais credenciadas.

relatório de execução da pesquisa, quando
solicitado,

de

acordo

com

instruções
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complementares estabelecidas pelos órgãos

tenha interesse. (Redação dada pelo Decreto nº

federais dos setores de agricultura, saúde e

5.549, de 2005)

meio ambiente.

§ 4º Os ingredientes inertes e aditivos já
inscritos no SIC não dispensam exigência de
Seção III

registro

Do Registro de Componentes

por

parte

de

outras

empresas

produtoras, importadoras ou usuárias. (Redação
dada pelo Decreto nº 5.549, de 2005)

Art. 29. Os componentes caracterizados como

§ 5º A requerente deverá apresentar justificativa

ingredientes inertes e aditivos só poderão ser

quando não dispuser de informação solicitada

empregados em processos de fabricação de

no Anexo IV. (Redação dada pelo Decreto nº

produtos técnicos, agrotóxicos e afins, se

5.549, de 2005)

registrados no Sistema de Informações de

§ 6º Os pedidos de registro de produtos

Componentes - SIC e atendidas as diretrizes e

técnicos, pré-misturas, agrotóxicos e afins

exigências estabelecidas pelos órgãos federais

deverão ser acompanhados do comprovante de

responsáveis pelos setores da agricultura, saúde

inscrição no SIC ou sua solicitação para os

e meio ambiente, conforme o Anexo IV.

respectivos ingredientes inertes e aditivos, caso

(Redação dada pelo Decreto nº 5.549, de 2005)

a requerente não os tenha registrado. (Redação

§

dada pelo Decreto nº 5.549, de 2005)

1º

Os

componentes

serão

registrados

mediante inscrição no SIC, após liberação dos
laudos

periculosidade

Art. 30. Os titulares de registro de produtos

ambiental (PPA) e toxicológica dos produtos

técnicos, pré-misturas, agrotóxicos e afins que

técnicos, pré-misturas, agrotóxicos e afins.

efetuem o pedido de registro dos respectivos

(Redação dada pelo Decreto nº 5.549, de 2005)

componentes, caracterizados como matérias-

§ 2º Serão consideradas registradas as matérias-

primas, ingredientes inertes e aditivos, até 30 de

primas especificadas no processo de síntese do

setembro

produto técnico registrado. (Redação dada pelo

comercializar e utilizar esses produtos até a

Decreto nº 5.549, de 2005)

conclusão da avaliação do pleito pelos órgãos

§

3º

de

A

avaliação

empresa

de

poderá

solicitar,

em

requerimento único, o registro no SIC dos

de

2005,

poderão

importar,

federais competentes. (Redação dada pelo
Decreto nº 5.549, de 2005)

ingredientes inertes e aditivos sobre os quais
Seção IV
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Das Proibições

VII - que se revelem mais perigosos para o
homem do que os testes de laboratório, com

Art. 31. É proibido o registro de agrotóxicos,

animais, tenham podido demonstrar, segundo

seus componentes e afins:

critérios técnicos e científicos atualizados; e

I - para os quais no Brasil não se disponha de

VIII - cujas características causem danos ao

métodos para desativação de seus componentes,

meio ambiente.

de modo a impedir que os seus resíduos

§

remanescentes provoquem riscos ao meio

"desativação

ambiente e à saúde pública;

processos de inativação dos ingredientes ativos

II - para os quais não haja antídoto ou

que minimizem os riscos ao meio ambiente e à

tratamento eficaz no Brasil;

saúde humana.

III

-

considerados

Devem
de

ser

considerados

seus

como

componentes"

os

que

§ 2º Os testes, as provas e os estudos sobre

nesse

mutagênese, carcinogênese e teratogênese,

sentido, a partir de observações na espécie

realizados no mínimo em duas espécies

humana ou de estudos em animais de

animais, devem ser efetuados com a aplicação

experimentação;

de critérios aceitos por instituições técnico-

apresentem

IV

-

evidências

considerados

apresentem

teratogênicos,

1º

suficientes

carcinogênicos,

evidências

suficientes

que
nesse

científicas

nacionais

ou

internacionais

reconhecidas.

sentido, a partir de observações na espécie
humana ou de estudos em animais de
experimentação;

Seção V
Do Cancelamento e da Impugnação

V - considerados mutagênicos, capazes de
induzir mutações observadas em, no mínimo,

Art. 32. Para efeito do Art. 5º da Lei 7.802, de

dois testes, um deles para detectar mutações

11 de julho de 1989, o requerimento de

gênicas, realizado, inclusive, com uso de

impugnação ou cancelamento será formalizado

ativação metabólica, e o outro para detectar

por meio de solicitação em três vias, dirigido ao

mutações cromossômicas;

órgão federal registrante, a qualquer tempo, a

VI - que provoquem distúrbios hormonais,

partir da publicação prevista no Art. 14 deste

danos ao aparelho reprodutor, de acordo com

Decreto.

procedimentos e experiências atualizadas na
comunidade científica;
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Art. 33. No requerimento a que se refere o Art.

deferimento ou indeferimento da solicitação e

32, deverá constar laudo técnico firmado por,

publicará a decisão no Diário Oficial da União.

no mínimo, dois profissionais habilitados,
acompanhado
realizados

dos

relatórios

por

dos

laboratório,

estudos
seguindo

Seção VI
Do Registro de Pessoas Físicas e Jurídicas

metodologias reconhecidas internacionalmente.
Art. 37. Para efeito de obtenção de registro nos
Art. 34. O órgão federal registrante terá o prazo

órgãos competentes do Estado, do Distrito

de trinta dias para notificar a empresa

Federal ou do Município, as pessoas físicas e

responsável pelo produto registrado ou em vias

jurídicas que sejam prestadoras de serviços na

de obtenção de registro, que terá igual prazo,

aplicação de agrotóxicos, seus componentes e

contado do recebimento da notificação, para

afins,

apresentação de defesa.

manipulem,

ou

que

os

produzam,

exportem,

comercializem,

deverão

formulem,

importem
apresentar,

ou
dentre

Art. 35. O órgão federal registrante terá prazo

outros documentos, requerimento solicitando o

de trinta dias, a partir do recebimento da defesa,

registro,

para se pronunciar, devendo adotar os seguintes

informações contidas no Anexo V deste

procedimentos:

Decreto.

I - encaminhar a documentação pertinente aos

§ 1º Para os efeitos deste Decreto, ficam as

demais

cooperativas

órgãos

avaliação

e

federais

análise

em

envolvidos
suas

áreas

para
de

competência; e
II

-

convocar

onde

constem,

no

equiparadas

mínimo,

às

as

empresas

comerciais.
§ 2º Nenhum estabelecimento que exerça

o

Comitê

Técnico

de

atividades definidas no caput deste artigo

Assessoramento para Agrotóxicos, referido no

poderá

funcionar

Art. 95, que deve se manifestar sobre o pedido

responsabilidade

de cancelamento ou de impugnação.

habilitado.

sem
de

a

assistência

técnico

e

legalmente

§ 3º Cada estabelecimento terá registro
Art. 36. Após a decisão administrativa, da

específico e independente, ainda que exista

impugnação ou do cancelamento, o órgão

mais

federal registrante comunicará ao requerente o

propriedade da mesma pessoa, empresa, grupo

de

um

na

mesma

de pessoas ou de empresas.

localidade,

de
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§ 4º Quando o estabelecimento produzir ou

embalagens dela originadas, não podendo ser

comercializar

usado o mesmo código para partidas diferentes.

outros

produtos

além

de

agrotóxicos, seus componentes e afins estes
deverão estar adequadamente isolados dos

Art.

41.

demais.

exportadoras, produtoras e formuladoras de
agrotóxicos,

As

empresas

seus

importadoras,

componentes

e

afins,

Art. 38. Fica instituído, no âmbito do SIA,

fornecerão aos órgãos federais e estaduais

referido no Art. 94, o cadastro geral de

competentes, até 31 de janeiro e 31 de julho de

estabelecimentos produtores, manipuladores,

cada ano, dados referentes às quantidades de

importadores, exportadores e de instituições

agrotóxicos,

dedicadas à pesquisa e experimentação.

importados,

Parágrafo único.

A

implementação,

a

manutenção e a atualização de um cadastro

seus

componentes

exportados,

e

afins

produzidos,

formulados e comercializados de acordo com o
modelo de relatório semestral do Anexo VII.

geral de estabelecimentos é atribuição dos
órgãos

registrantes

de

agrotóxicos,

seus

componentes e afins.

Art. 42. As pessoas físicas ou jurídicas que
produzam, comercializem, importem, exportem
ou que sejam prestadoras de serviços na

Art.

39.

A

empresa

deverá

aplicação de agrotóxicos, seus componentes e

comunicar quaisquer alterações estatutárias ou

afins ficam obrigadas a manter à disposição dos

contratuais aos órgãos federais registrantes e

órgãos de fiscalização de que trata o Art. 71 o

fiscalizadores

livro de registro ou outro sistema de controle,

até

requerente

trinta

dias

após

a

regularização junto ao órgão estadual.

contendo:
I - no caso de produtor de agrotóxicos,

Art.

40.

As

empresas

importadoras,

componentes e afins:

exportadoras, produtoras ou formuladoras de

a) relação detalhada do estoque existente; e

agrotóxicos, seus componentes e afins passarão

b) nome comercial dos produtos e quantidades

a

produzidas e

adotar,

para

cada

partida

importada,

exportada, produzida ou formulada, codificação

II - no caso dos estabelecimentos que

em conformidade com o Anexo VI deste

comercializem agrotóxicos e afins no mercado

Decreto, que deverá constar de todas as

interno:
a) relação detalhada do estoque existente; e
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b) nome comercial dos produtos e quantidades

8. precauções de uso e recomendações gerais

comercializadas, acompanhados dos respectivos

quanto à saúde humana, animais domésticos e

receituários.

proteção ao meio ambiente; e

III - no caso dos estabelecimentos que

9. identificação e assinatura do responsável

importem

técnico, do aplicador e do usuário.

ou exportem

agrotóxicos, seus

componentes e afins:
a) relação detalhada do estoque existente;

Capítulo IV

b) nome comercial dos produtos e quantidades

Da embalagem, do fracionamento, da

importadas ou exportadas; e

rotulagem e da propaganda

c) cópia das respectivas autorizações emitidas
pelo órgão federal competente.

Seção I

IV - no caso das pessoas físicas ou jurídicas que

Da Embalagem, do Fracionamento e da

sejam prestadoras de serviços na aplicação de

Rotulagem

agrotóxicos e afins:
a) relação detalhada do estoque existente;

Art. 43. As embalagens, os rótulos e as bulas

b) programa de treinamento de seus aplicadores

de agrotóxicos e afins devem atender às

de agrotóxicos e afins;

especificações e dizeres aprovados pelos órgãos

c) nome comercial dos produtos e quantidades

federais dos setores da agricultura, da saúde e

aplicadas,

do meio ambiente, em suas respectivas áreas de

acompanhados

dos

respectivos

receituários e guia de aplicação; e

competência, por ocasião do registro do

d) guia de aplicação, na qual deverão constar,

produto

no mínimo:

autorização para sua alteração, sendo que a

1. nome do usuário e endereço;

inobservância dessas disposições acarretará a

2. cultura e área ou volumes tratados;

suspensão do registro do produto. (Redação

3. local da aplicação e endereço;

dada pelo Decreto nº 5.549, de 2005)

4. nome comercial do produto usado;

§ 1º As alterações de embalagens, de rótulo e

5. quantidade empregada do produto comercial;

bula,

6. forma de aplicação;

competentes, deverão ser realizadas em prazo

7. data da prestação do serviço;

fixado pelos órgãos, não podendo ultrapassar 6
meses.

ou,

posteriormente,

autorizadas

pelos

quando

órgãos

da

federais
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§ 2º Os estoques de agrotóxicos e afins

III - ser resistentes em todas as suas partes e

remanescentes nos canais distribuidores, salvo

satisfazer adequadamente às exigências de sua

disposição em contrário dos órgãos registrantes,

normal conservação;

poderão

IV - ser providas de lacre ou outro dispositivo,

ser

comercializados

até

o

seu

esgotamento.

externo, que assegure plena condição de

§ 3º As alterações que se fizerem necessárias

verificação

em rótulos e bulas decorrentes de restrições,

embalagem; e

estabelecidas por órgãos competentes dos

V - as embalagens rígidas deverão apresentar,

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

de forma indelével e irremovível, em local de

I - são dispensadas da aprovação federal

fácil visualização, exceto na tampa, o nome da

prevista no caput deste artigo;

empresa titular do registro e advertência quanto

II - deverão ser colocadas na área da bula

ao não reaproveitamento da embalagem.

destinada a essa finalidade e comunicadas pelo

Parágrafo único. As embalagens de agrotóxicos

titular do registro do agrotóxico ou afim aos

e afins, individuais ou que acondicionam um

órgãos federais, no prazo de até trinta dias; e

conjunto de unidades, quando permitirem o

III

-

nesse

mesmo

prazo,

devem

ser

visual

da

inviolabilidade

da

empilhamento, devem informar o número

encaminhadas aos órgãos federais competentes

máximo

de

cópias das bulas modificadas e aprovadas pelo

empilhadas.

unidades

que

podem

ser

órgão que estabeleceu as exigências.
Art. 45. O fracionamento e a reembalagem de
Art. 44. As embalagens dos agrotóxicos e afins

agrotóxicos e afins com o objetivo de

deverão atender aos seguintes requisitos:

comercialização somente poderão ser realizados

I - ser projetadas e fabricadas de forma a

pela empresa produtora ou por manipulador,

impedir qualquer vazamento, evaporação, perda

sob responsabilidade daquela, em locais e

ou alteração de seu conteúdo e de modo a

condições

facilitar as operações de lavagem, classificação,

órgãos

reutilização, reciclagem e destinação final

municipais competentes.

adequada;

§ 1º Os órgãos federais envolvidos no processo

II - ser imunes à ação de seu conteúdo ou

de registro do produto examinarão os pedidos

insuscetíveis de formar com ele combinações

de

nocivas ou perigosas;

reembalagem

previamente

estaduais,

autorização

do

autorizados
Distrito

para
após

pelos

Federal

fracionamento
o

registro

e

e
do
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estabelecimento no órgão estadual, do Distrito

Art. 48. Deverão constar obrigatoriamente do

Federal ou municipal competente, na categoria

rótulo de agrotóxicos e afins os dados

de manipulador.

estabelecidos no Anexo VIII.

§ 2º Os agrotóxicos e afins comercializados a
partir do fracionamento ou da reembalagem

Art. 49. Deverão constar, necessariamente, da

deverão dispor de rótulos, bulas e embalagens

bula de agrotóxicos e afins, além de todos os

aprovados pelos órgãos federais.

dados exigidos no rótulo, os previstos no Anexo

§ 3º Deverão constar do rótulo e da bula dos

IX.

produtos

ou

§ 1º As bulas devem ser apensadas às

já

embalagens unitárias de agrotóxicos e afins.

que

reembalagem,

sofreram
além

fracionamento

das

exigências

estabelecidas na legislação em vigor, o nome e

§ 2º A bula supre o folheto complementar de

o endereço do manipulador que efetuou o

que trata o § 3o do Art. 7o da Lei Nº 7.802, de

fracionamento ou a reembalagem.

1989.

§ 4º O fracionamento e a reembalagem de
agrotóxicos e afins somente serão facultados a

Art. 50. As empresas titulares de registro de

formulações que se apresentem em forma

agrotóxicos ou afins deverão apresentar, no

líquida ou granulada, em volumes unitários

prazo de noventa dias, contadas da data da

finais previamente autorizados pelos órgãos

publicação deste decreto, aos órgãos federais

federais competentes.

dos setores de agricultura, saúde e meio
ambiente, modelo de rótulo e bula atualizados,

Art. 46. Não serão permitidas embalagens de

atendidas as diretrizes e exigências deste

venda a varejo para produtos técnicos e pré-

Decreto.

misturas, exceto para fornecimento à empresa
formuladora.

Seção II
Da Destinação Final de Sobras e de

Art. 47. A embalagem e a rotulagem dos

Embalagens

agrotóxicos e afins devem ser feitas de modo a
impedir que sejam confundidas com produtos

Art. 51. Mediante aprovação dos órgãos

de

federais intervenientes no processo de registro,

higiene,

farmacêuticos,

alimentares,

dietéticos, bebidas, cosméticos ou perfumes.

a

empresa

produtora

de

agrotóxicos,
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componentes

ou

afins

poderá

efetuar

a

reutilização de embalagens.

prazo de, no mínimo, um ano, após a devolução
da embalagem.
§ 4º No caso de embalagens contendo produtos

Art. 52. A destinação de embalagens vazias e

impróprios para utilização ou em desuso, o

de sobras de agrotóxicos e afins deverá atender

usuário observará as orientações contidas nas

às recomendações técnicas apresentadas na bula

respectivas bulas, cabendo às empresas titulares

ou folheto complementar.

do registro, produtoras e comercializadoras,
promover o recolhimento e a destinação

Art. 53. Os usuários de agrotóxicos e afins

admitidos pelo órgão ambiental competente.

deverão efetuar a devolução das embalagens

§ 5º As embalagens rígidas, que contiverem

vazias,

aos

formulações miscíveis ou dispersíveis em água,

estabelecimentos comerciais em que foram

deverão ser submetidas pelo usuário à operação

adquiridos, observadas as instruções constantes

de tríplice lavagem, ou tecnologia equivalente,

dos rótulos e das bulas, no prazo de até um ano,

conforme orientação constante de seus rótulos,

contado da data de sua compra.

bulas ou folheto complementar.

§ 1º Se, ao término do prazo de que trata o

§ 6º Os usuários de componentes deverão

caput, remanescer produto na embalagem,

efetuar a devolução das embalagens vazias aos

ainda no seu prazo de validade, será facultada a

estabelecimentos onde foram adquiridos e,

devolução da embalagem em até 6 meses após

quando

o término do prazo de validade.

diretamente do exterior, incumbir-se de sua

§ 2º É facultada ao usuário a devolução de

destinação adequada.

e

embalagens
recebimento

respectivas

vazias a
ou

tampas,

qualquer

centro

de

se

tratar

de

produto

adquirido

posto de

recolhimento

Art.

54.

Os

estabelecimentos

comerciais

licenciado por órgão ambiental competente e

deverão dispor de instalações adequadas para

credenciado por estabelecimento comercial.

recebimento e armazenamento das embalagens

§ 3º Os usuários deverão manter à disposição

vazias devolvidas pelos usuários, até que sejam

dos órgãos fiscalizadores os comprovantes de

recolhidas pelas respectivas empresas titulares

devolução de embalagens vazias, fornecidas

do registro, produtoras e comercializadoras,

pelos estabelecimentos comerciais, postos de

responsáveis pela destinação final dessas

recebimento ou centros de recolhimento, pelo

embalagens.
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§ 1º Se não tiverem condições de receber ou

Art. 56. Os estabelecimentos destinados ao

armazenar embalagens vazias no mesmo local

desenvolvimento de atividades que envolvam

onde são realizadas as vendas dos produtos, os

embalagens

estabelecimentos comerciais deverão credenciar

componentes ou afins, bem como produtos em

posto

desuso ou impróprios para utilização, deverão

de

recebimento

ou

centro

de

recolhimento, previamente licenciados, cujas

vazias

de

agrotóxicos,

obter licenciamento ambiental.

condições de funcionamento e acesso não
venham a dificultar a devolução pelos usuários.

Art. 57. As empresas titulares de registro,

§ 2º Deverá constar na nota fiscal de venda dos

produtoras e comercializadoras de agrotóxicos,

produtos o endereço para devolução da

seus componentes e afins, são responsáveis

embalagem vazia, devendo os usuários ser

pelo recolhimento, pelo transporte e pela

formalmente

destinação

comunicados

de

eventual

alteração no endereço.

final

das

embalagens

vazias,

devolvidas pelos usuários aos estabelecimentos
comerciais ou aos postos de recebimento, bem

Art. 55. Os estabelecimentos comerciais,

como dos produtos por elas fabricados e

postos

comercializados:

de

recebimento

e

centros

de

recolhimento de embalagens vazias fornecerão

I - apreendidos pela ação fiscalizatória; e

comprovante de recebimento das embalagens

II - impróprios para utilização ou em desuso,

onde deverão constar, no mínimo:

com vistas à sua reciclagem ou inutilização, de

I - nome da pessoa física ou jurídica que

acordo com normas e instruções dos órgãos

efetuou a devolução;

registrante e sanitário-ambientais competentes.

II - data do recebimento; e

§ 1º As empresas titulares de registro,

III - quantidades e tipos de embalagens

produtoras e comercializadoras de agrotóxicos

recebidas.

e afins, podem instalar e manter centro de

Parágrafo

único.

Deverá

ser

mantido

à

recolhimento de embalagens usadas e vazias.

disposição dos órgãos de fiscalização referidos

§ 2º O prazo máximo para recolhimento e

no Art. 71 sistema de controle das quantidades

destinação final das embalagens pelas empresas

e dos tipos de embalagens recebidas em

titulares

devolução, com as respectivas datas.

comercializadoras, é de um ano, a contar da

de

registro,

produtoras

data de devolução pelos usuários.

e
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§

3º

Os

responsáveis

por

centros

de

das providências devidas e, ao infrator, arcar

recolhimento de embalagens vazias deverão

com os custos decorrentes.

manter à disposição dos órgãos de fiscalização

Parágrafo único. Nos casos em que não houver

sistema de controle das quantidades e dos tipos

possibilidade

de embalagens, recolhidas e encaminhadas à

responsabilização da empresa titular de registro,

destinação final, com as respectivas datas.

produtora ou comercializadora, o infrator

de

identificação

ou

assumirá a responsabilidade e os custos
Art. 58. Quando o produto não for fabricado no

referentes a quaisquer procedimentos definidos

País, a pessoa física ou jurídica responsável

pela autoridade fiscalizadora.

pela importação assumirá, com vistas à
reutilização, reciclagem ou inutilização, a

Art. 60. As empresas produtoras e as

responsabilidade pela destinação:

comercializadoras

I - das embalagens vazias dos produtos

componentes e afins deverão estruturar-se

importados

adequadamente

e

comercializados,

após

a

de

para

agrotóxicos,

as

operações

seus

de

devolução pelos usuários; e

recebimento, recolhimento e destinação de

II - dos produtos apreendidos pela ação

embalagens vazias e produtos de que trata este

fiscalizatória e dos impróprios para utilização

Decreto até 31 de maio de 2002.

ou em desuso.
Parágrafo

único.

importado

Tratando-se

submetido

a

de

produto

processamento

Seção III
Da Propaganda Comercial

industrial ou a novo acondicionamento, caberá
ao órgão registrante definir a responsabilidade

Art. 61. Será aplicado o disposto na Lei no

de que trata o caput.

9.294, de 15 de julho de 1996, e no Decreto nº
2.018, de 1º de outubro de 1996, para a

Art. 59. Os agrotóxicos, seus componentes e

propaganda comercial de agrotóxicos, seus

afins, e suas embalagens, apreendidos por ação

componentes e afins.

fiscalizadora

terão

seu

destino

final

estabelecido após a conclusão do processo
administrativo,

a

critério

da

autoridade

Capítulo V
Do Armazenamento e do Transporte

competente, cabendo à empresa titular de
registro, produtora e comercializadora a adoção

Seção I
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Do Armazenamento
Art. 65. A receita de que trata o Art. 64 deverá
Art. 62. O armazenamento de agrotóxicos, seus

ser expedida em no mínimo duas vias,

componentes e afins obedecerá à legislação

destinando-se a primeira ao usuário e a segunda

vigente

pelo

ao estabelecimento comercial que a manterá à

e

disposição dos órgãos fiscalizadores referidos

procedimentos a serem adotados no caso de

no Art. 71 pelo prazo de dois anos, contados da

acidentes, derramamento ou vazamento de

data de sua emissão.

e

às

fabricante,

instruções

inclusive

fornecidas

especificações

produto e, ainda, às normas municipais
aplicáveis, inclusive quanto à edificação e à

Art. 66. A receita, específica para cada cultura

localização.

ou problema, deverá conter, necessariamente:
I - nome do usuário, da propriedade e sua
Seção II

localização;

Do Transporte

II - diagnóstico;
III - recomendação para que o usuário leia

Art. 63. O transporte de agrotóxicos, seus

atentamente o rótulo e a bula do produto;

componentes e afins está sujeito às regras e aos

IV - recomendação técnica com as seguintes

procedimentos

informações:

estabelecidos

na

legislação

específica.

a) nome do(s) produto(s) comercial(ais) que

Parágrafo único. O transporte de embalagens

deverá(ão) ser utilizado(s) e de eventual(ais)

vazias de agrotóxicos e afins deverá ser

produto(s) equivalente(s);

efetuado com a observância das recomendações

b) cultura e áreas onde serão aplicados;

constantes das bulas correspondentes.

c) doses de aplicação e quantidades totais a
serem adquiridas;

Capítulo VI

d) modalidade de aplicação, com anotação de

Da Receita Agronômica

instruções específicas, quando necessário, e,
obrigatoriamente, nos casos de aplicação aérea;

Art. 64. Os agrotóxicos e afins só poderão ser

e) época de aplicação;

comercializados

f) intervalo de segurança;

diretamente

ao

usuário,

mediante apresentação de receituário próprio

g) orientações quanto ao manejo integrado de

emitido por profissional legalmente habilitado.

pragas e de resistência;
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h) precauções de uso; e

manterão

i) orientação quanto à obrigatoriedade da

mecanismos destinados a garantir a qualidade

utilização de EPI; e

dos agrotóxicos, seus componentes e afins,

V - data, nome, CPF e assinatura do

tendo em vista a identidade, pureza e eficácia

profissional que a emitiu, além do seu registro

dos produtos.

no órgão fiscalizador do exercício profissional.

Parágrafo único. As medidas a que se refere

Parágrafo único. Os produtos só poderão ser

este artigo se efetivarão por meio das

prescritos com observância das recomendações

especificações e do controle da qualidade dos

de uso aprovadas em rótulo e bula.

produtos e da inspeção da produção.

Art. 67. Os órgãos responsáveis pelos setores

Art. 69. Sem prejuízo do controle e da

de agricultura, saúde e meio ambiente poderão

fiscalização, a cargo do Poder Público, todo

dispensar, com base no Art. 13 da Lei nº 7.802,

estabelecimento

de 1989, a exigência do receituário para

importação de agrotóxicos, seus componentes e

produtos agrotóxicos e afins considerados de

afins deverá dispor de unidade de controle de

baixa periculosidade, conforme critérios a

qualidade próprio, com a finalidade de verificar

serem estabelecidos em regulamento.

a qualidade do processo

Parágrafo único. A dispensa da receita constará

matérias-primas e substâncias empregadas,

do rótulo e da bula do produto, podendo neles

quando couber, e dos produtos finais.

ser

§ 1º É facultado às empresas produtoras de

acrescidas

eventuais

recomendações

atualizados

e

destinado

seus

aperfeiçoados

à

produção

e

produtivo, das

julgadas necessárias pelos órgãos competentes

agrotóxicos,

componentes

e

afins

mencionados no caput.

realizarem os controles previstos neste artigo
em institutos ou laboratórios oficiais ou

Capítulo VII
Do Controle, da Inspeção e da Fiscalização

privados, de acordo com a legislação vigente.
§ 2º Os titulares de registro de agrotóxicos,
componentes e afins que contenham impurezas

Seção I

significativas do ponto de vista toxicológico ou

Do Controle de Qualidade

ambiental, fornecerão laudos de análise do teor
de impurezas, conforme estabelecido por

Art. 68. Os órgãos federais responsáveis pelos

ocasião da concessão do registro e em normas

setores de agricultura, saúde e meio ambiente

complementares.

383

e meio ambiente, dentro de sua área de
Seção II

competência,

Da Inspeção e da Fiscalização

ressalvadas

competências

específicas dos órgãos federais desses mesmos
setores, quando se tratar de:

Art. 70. Serão objeto de inspeção e fiscalização

a) uso e consumo dos produtos agrotóxicos,

os agrotóxicos, seus componentes e afins, sua

seus componentes e afins na sua jurisdição;

produção,

manipulação,

b) estabelecimentos de comercialização, de

exportação,

transporte,

importação,
armazenamento,

armazenamento e de prestação de serviços;

comercialização, utilização, rotulagem e a

c)

devolução

destinação final de suas sobras, resíduos e

embalagens de agrotóxicos, seus componentes e

embalagens.

afins, de produtos apreendidos pela ação
fiscalizadora

e

e

destinação

daqueles

adequada

impróprios

de

para

Art. 71. A fiscalização dos agrotóxicos, seus

utilização ou em desuso;

componentes e afins é da competência:

d) transporte de agrotóxicos, seus componentes

I - dos órgãos federais responsáveis pelos

e afins, por qualquer via ou meio, em sua

setores da agricultura, saúde e meio ambiente,

jurisdição;

dentro

e)

de

suas

respectivas

áreas

de

coleta

de

amostras

para

análise

de

competência, quando se tratar de:

fiscalização;

a) estabelecimentos de produção, importação e

f)

exportação;

reutilização e inutilização de embalagens vazias

b) produção, importação e exportação;

e

c) coleta de amostras para análise de controle

fiscalizadora

ou de fiscalização;

utilização ou em desuso; e

d) resíduos de agrotóxicos e afins em produtos

g) resíduos de agrotóxicos e afins em produtos

agrícolas e de seus subprodutos; e

agrícolas e seus subprodutos.

e) quando se tratar do uso de agrotóxicos e

Parágrafo único. Ressalvadas as proibições

afins

e

legais, as competências de que trata este artigo

trânsito

poderão ser delegadas pela União e pelos

em

fitossanitários

tratamentos
realizados

quarentenários
no

internacional de vegetais e suas partes;
II - dos órgãos estaduais e do Distrito Federal
responsáveis pelos setores de agricultura, saúde

armazenamento,

dos

Estados.

produtos
e

transporte,

apreendidos
daqueles

reciclagem,

pela

ação

impróprios

para
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Art. 72. Ações de inspeção e fiscalização terão

IV - verificar a procedência e as condições dos

caráter

produtos, quando expostos à venda;

permanente,

constituindo-se

em

atividade rotineira.

V - interditar, parcial ou totalmente, os

Parágrafo único. As empresas deverão prestar

estabelecimentos

informações

de

constatado o descumprimento do estabelecido

documentos nos prazos estabelecidos pelos

na Lei no 7.802, de 1989, neste Decreto e em

órgãos competentes, a fim de não obstar as

normas complementares e apreender lotes ou

ações de inspeção e fiscalização e a adoção das

partidas de produtos, lavrando os respectivos

medidas que se fizerem necessárias.

termos;

ou

proceder

à

entrega

ou

atividades

quando

VI - proceder à imediata inutilização da
Art. 73. A inspeção e a fiscalização serão

unidade do produto cuja adulteração ou

exercidas por agentes credenciados pelos

deterioração seja flagrante, e à apreensão e

órgãos responsáveis, com formação profissional

interdição do restante do lote ou partida para

que os habilite para o exercício de suas

análise de fiscalização; e

atribuições.

VII - lavrar termos e autos previstos neste
Decreto.

Art. 74. Os agentes de inspeção e fiscalização,
no desempenho de suas atividades, terão livre

Art. 75. A inspeção será realizada por meio de

acesso aos locais onde se processem, em

exames e vistorias:

qualquer fase, a industrialização, o comércio, a

I - da matéria-prima, de qualquer origem ou

armazenagem e a aplicação dos agrotóxicos,

natureza;

seus componentes e afins, podendo, ainda:

II - da manipulação, transformação, elaboração,

I - coletar amostras necessárias às análises de

conservação, embalagem e rotulagem dos

controle ou fiscalização;

produtos;

II - executar visitas rotineiras de inspeções e

III - dos equipamentos e das instalações do

vistorias para apuração de infrações ou eventos

estabelecimento;

que tornem os produtos passíveis de alteração e

IV - do laboratório de controle de qualidade dos

lavrar os respectivos termos;

produtos; e

III - verificar o cumprimento das condições de

V - da documentação de controle da produção,

preservação da qualidade ambiental;

importação, exportação e comercialização.
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Art. 76. A fiscalização será exercida sobre os

Parágrafo único.

produtos nos estabelecimentos produtores e

mínimos, bem como os critérios de amostragem

comerciais, nos depósitos e nas propriedades

e a metodologia oficial para a análise de

rurais.

fiscalização, para cada tipo de produto, serão

Parágrafo único.

Constatada

qualquer

irregularidade, o estabelecimento poderá ser

Os

volumes

máximos

e

determinados em ato normativo do órgão
federal registrante.

interditado e o produto ou alimento poderão ser
apreendidos

e

submetidos

à

análise

de

fiscalização.

Art. 79. O resultado da análise de fiscalização
deverá ser informado ao fiscalizador e ao
fiscalizado, no prazo máximo de quarenta e

Art. 77. Para efeito de análise de fiscalização,

cinco dias, contados da data da coleta da

será coletada amostra representativa do produto

amostra.

ou alimento pela autoridade fiscalizadora.

§ 1º O interessado que não concordar com o

§ 1º A coleta de amostra será realizada em três

resultado da análise poderá requerer perícia de

partes, de acordo com técnica e metodologias

contraprova no prazo de dez dias, contados do

indicadas em ato normativo.

seu

§ 2º A amostra será autenticada e tornada

decorrente.

inviolável na presença do interessado e, na

§ 2º No requerimento de contraprova, o

ausência

interessado indicará o seu perito.

ou

recusa

deste,

na

de

duas

recebimento,

arcando

com

o

ônus

testemunhas.
§ 3º Uma parte da amostra será utilizada pelo

Art. 80. A perícia de contraprova será realizada

laboratório oficial ou devidamente credenciado,

em

outra permanecerá no órgão fiscalizador e outra

credenciado, com a presença de peritos do

ficará em poder do interessado para realização

interessado e do órgão fiscalizador e a

de perícia de contraprova.

assistência técnica do responsável pela análise

laboratório

oficial,

ou

devidamente

anterior.
Art. 78. A análise de fiscalização será realizada

§ 1º A perícia de contraprova será realizada no

por

devidamente

prazo máximo de quinze dias, contados da data

credenciado, com o emprego de metodologia

de seu requerimento, salvo quando condições

oficial.

técnicas exigirem a sua prorrogação.

laboratório

oficial

ou
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§ 2º A parte da amostra a ser utilizada na

interessado o resultado final das análises,

perícia de contraprova não poderá estar violada,

adotando as medidas administrativas cabíveis.

o que será, obrigatoriamente, atestado pelos
peritos.

Capítulo VIII

§ 3º Não será realizada a perícia de contraprova

Das Infrações e das Sanções

quando verificada a violação da amostra,
oportunidade em que será finalizado o processo

Seção I

de fiscalização e instaurada sindicância para

Das Infrações

apuração de responsabilidades.
§ 4º Ao perito da parte interessada será dado

Art. 82. Constitui infração toda ação ou

conhecimento

fiscalização,

omissão que importe na inobservância do

prestadas as informações que solicitar e

disposto na Lei nº 7.802, de 1989, neste

exibidos

Decreto ou na desobediência às determinações

da

os

análise

de

documentos

necessários

ao

desempenho de sua tarefa.

de caráter normativo dos órgãos ou das

§ 5º Da perícia de contraprova serão lavrados

autoridades administrativas competentes.

laudos e ata, assinados pelos peritos e
arquivados

no

laboratório

oficial

ou

Art.

83.

As

pessoas

jurídicas

credenciado, após a entrega de cópias à

responsabilizadas

autoridade fiscalizadora e ao requerente.

penalmente conforme o disposto nas Leis nºs

§ 6º Se o resultado do laudo de contraprova for

7.802, de 1989, e 9.605, de 12 de fevereiro de

divergente do laudo da análise de fiscalização,

1998, e nos regulamentos pertinentes, nos casos

realizar-se-á nova análise, em um terceiro

em que a infração seja cometida por decisão de

laboratório,

cujo

seu representante legal ou contratual, pessoa

resultado será irrecorrível, utilizando-se a parte

individual ou órgão colegiado, no interesse ou

da amostra em poder do órgão fiscalizador,

em benefício da sua entidade.

facultada

oficial

a

ou

credenciado,

assistência

dos

administrativa,

serão

civil

e

peritos

anteriormente nomeados, observado o disposto

Art. 84. As responsabilidades administrativa,

nos parágrafos 1o e 2o deste artigo.

civil e penal pelos danos causados à saúde das
pessoas e ao meio ambiente, em função do

Art. 81.
fiscalização

A autoridade responsável pela
e

inspeção

comunicará

ao

descumprimento do disposto na legislação
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pertinente a agrotóxicos, seus componentes e

VIII - as entidades públicas ou privadas de

afins, recairão sobre:

ensino, assistência técnica e pesquisa, que

I - o registrante que omitir informações ou

promoverem atividades de experimentação ou

fornecê-las incorretamente;

pesquisa de agrotóxicos, seus componentes e

II - o produtor, quando produzir agrotóxicos,

afins em desacordo com as normas de proteção

seus componentes e afins em desacordo com as

da saúde pública e do meio ambiente.

especificações constantes do registro;
III - o produtor, o comerciante, o usuário, o

Art. 85. São infrações administrativas:

profissional responsável e o prestador de

I

serviços que opuser embaraço à fiscalização

prescrever,

dos órgãos competentes ou que não der

armazenar, comercializar, transportar, fazer

destinação às embalagens vazias de acordo com

propaganda

a legislação;

importar, exportar, aplicar, prestar serviço, dar

IV - o profissional que prescrever a utilização

destinação a resíduos e embalagens vazias de

de agrotóxicos e afins em desacordo com as

agrotóxicos, seus componentes e afins em

especificações técnicas;

desacordo com o previsto na Lei nº 7.802, de

V - o comerciante, quando efetuar a venda sem

1989, e legislação pertinente;

o respectivo receituário, em desacordo com sua

II - rotular os agrotóxicos, seus componentes e

prescrição ou com as recomendações do

afins,

fabricante e dos órgãos registrantes e sanitário-

registrante ou em desacordo com a autorização

ambientais;

concedida; e

VI

-

o

comerciante,

profissional

responsável

o
ou

empregador,

o

prestador

de

serviços que deixar de promover as medidas

-

pesquisar,

experimentar,

fracionar,

comercial,

sem

prévia

embalar

utilizar,

autorização

produzir,
e

rotular,

manipular,

do

órgão

III - omitir informações ou prestá-las de forma
incorreta

às

autoridades

registrantes

e

fiscalizadoras.

necessárias de proteção à saúde ou ao meio
ambiente;

Seção II

VII - o usuário ou o prestador de serviços,
quando

proceder

em

desacordo

com

Das Sanções Administrativas

o

receituário ou com as recomendações do

Art. 86. Sem prejuízo das responsabilidades

fabricante ou dos órgãos sanitário-ambientais; e

civil e penal cabíveis, a infração de disposições
legais acarretará, isolada ou cumulativamente,
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independentemente da medida cautelar de

impossibilidade

interdição de estabelecimento, a apreensão do

irregularidades ou quando constatada fraude.

produto ou alimentos contaminados e a

§ 7º A interdição temporária ou definitiva de

aplicação das sanções previstas no Art. 17 da

estabelecimento

Lei nº 7.802, de 1989.

constatada

§ 1º A advertência será aplicada quando

verificar,

constatada inobservância das disposições deste

fiscalização, condições sanitárias ou ambientais

Decreto e da legislação em vigor, sem prejuízo

inadequadas

das demais sanções previstas neste artigo.

estabelecimento.

§ 2º A multa será aplicada sempre que o agente:

§ 8º A destruição ou inutilização de vegetais,

I - notificado, deixar de sanar, no prazo

parte de vegetais e alimentos será determinada

assinalado

pela autoridade sanitária competente, sempre

pelo

órgão

competente,

as

de

serem

sanadas

ocorrerá

irregularidade
mediante

para

sempre

as

que

ou

quando

se

inspeção

técnica

ou

o

funcionamento

do

irregularidades praticadas; ou

que apresentarem resíduos acima dos níveis

II - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos

permitidos ou quando tenha havido aplicação

competentes.

de agrotóxicos e afins de uso não autorizado.

§ 3º A inutilização será aplicada nos casos de

§ 9º A suspensão do registro será aplicada

produto sem registro ou naqueles em que ficar

quando

constatada a impossibilidade de lhes ser dada

informações ou documentos não for atendida no

outra destinação ou reaproveitamento.

prazo de trinta dias, salvo justificativa técnica

§ 4º A suspensão de autorização de uso ou de

procedente. (Incluído pelo Decreto nº 5.981, de

registro de produto será aplicada nos casos em

2006)

que

sejam

constatadas

a

solicitação

de

adequação

de

irregularidades

reparáveis.

Seção III

§ 5º O cancelamento da autorização de uso ou

Da Aplicação das Sanções Administrativas

de registro de produto será aplicado nos casos
de impossibilidade de serem sanadas as

Art. 87. Os agentes de inspeção e fiscalização

irregularidades ou quando constatada fraude.

dos órgãos da agricultura, da saúde e do meio

§ 6º O cancelamento de registro, licença, ou

ambiente, ao lavrarem os autos-de-infração,

autorização

indicarão as penalidades aplicáveis.

de

funcionamento

de

estabelecimento será aplicado nos casos de
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Art. 88. A autoridade competente, ao analisar o

Art. 93. A análise de pleito protocolizado em

processo administrativo, observará, no que

data anterior à publicação deste Decreto

couber, o disposto nos arts. 14 e 15 da Lei no

observará a legislação vigente à data da sua

9.605, de 1998.

apresentação.
Parágrafo único. O órgão federal responsável

Art. 89. A aplicação de multa pelos Estados,

pelo setor de meio ambiente encaminhará ao

pelo Distrito Federal ou pelos Municípios

Ministério

exclui a aplicação de igual penalidade por

Abastecimento, no prazo de cento e vinte dias,

órgão federal competente, em decorrência do

a contar da publicação deste Decreto, os

mesmo fato.

processos de registro de agrotóxicos, seus

da

Agricultura,

Pecuária

e

componentes e afins, destinados ao uso em
Art. 90. A destruição ou inutilização de

florestas

agrotóxicos, seus componentes e afins nocivos

andamento.

plantadas,

concedidos

e

em

à saúde humana ou animal ou ao meio ambiente
serão determinadas pelo órgão competente e

Art.

94.

Fica

instituído

o

Sistema

de

correrão às expensas do infrator.

Informações sobre Agrotóxicos - SIA, com o
objetivo de:

Art. 91. A suspensão do registro, licença, ou

I - permitir a interação eletrônica entre os

autorização

órgãos federais envolvidos no registro de

de

funcionamento

do

estabelecimento será aplicada nos casos de

agrotóxicos, seus componentes e afins;

ocorrência de irregularidades reparáveis.

II - disponibilizar informações sobre andamento
de processos relacionados com agrotóxicos,

Art. 92. Aplicam-se a este Decreto, no que

seus componentes e afins, nos órgãos federais

couber, as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de

competentes;

janeiro de 1999, que regula o processo

III - permitir a interação eletrônica com os

administrativo no âmbito da Administração

produtores,

Pública Federal.

distribuidores e comerciantes de agrotóxicos,

manipuladores,

importadores,

seus componentes e afins;
Capítulo IX

IV - facilitar o acolhimento de dados e

Das Disposições Finais e Transitórias

informações relativas à comercialização de
agrotóxicos e afins de que trata o Art. 41;
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V - implementar, manter e disponibilizar dados

I - racionalizar e harmonizar procedimentos

e informações sobre as quantidades totais de

técnico-científicos

produtos por categoria, importados, produzidos,

processos de registro e adaptação de registro de

exportados e comercializados no País, bem

agrotóxicos, seus componentes e afins;

como os produtos não comercializados nos

II - propor a sistemática incorporação de

termos do Art. 41 (Redação dada pelo Decreto

tecnologia de ponta nos processos de análise,

nº 5.981, de 2006)

controle e fiscalização de agrotóxicos, seus

VI

-

manter

nos

componentes e afins e em outras atividades

informações sobre áreas autorizadas para

cometidas aos Ministérios da Agricultura,

pesquisa e experimentação de agrotóxicos, seus

Pecuária e Abastecimento, da Saúde e do Meio

componentes e afins;

Ambiente pela Lei no 7.802, de 1989;

VII - implementar, manter e disponibilizar

III - elaborar, até 31 de dezembro de 2002,

informações do SIC de que trata o Art. 29; e

rotinas

VIII - implementar, manter e disponibilizar

implementação da avaliação de risco de

informações sobre tecnologia de aplicação e

agrotóxicos e afins;

segurança no uso de agrotóxicos.

IV - analisar propostas de edição e alteração de

§ 1º O SIA será desenvolvido pela Agência

atos normativos sobre as matérias tratadas neste

Nacional de Vigilância Sanitária, no prazo de

Decreto

trezentos e sessenta dias, e implementado e

consideradas cabíveis;

mantido pelos órgãos federais das áreas de

V - propor critérios de diferenciação de

agricultura, saúde e meio ambiente.

agrotóxicos, seus componentes e afins em

§ 2º Os procedimentos de acesso ao SIA e de

classes, em função de sua utilização, de seu

interação

modo de ação e de suas características

usuários

e

administrativos

disponibilizar

dos

cadastro

e

com

os

órgãos

e

e

procedimentos

sugerir

ajustes

visando

e

à

adequações

envolvidos devem conter mecanismos que

toxicológicas, ecotoxicológicas ou ambientais;

resguardem o sigilo e a segurança das

VI - assessorar os Ministérios responsáveis na

informações confidenciais.

concessão do registro para uso emergencial de
agrotóxicos e afins e no estabelecimento de

Art. 95. Fica instituído o Comitê Técnico de

diretrizes e medidas que possam reduzir os

Assessoramento para Agrotóxicos, com as

efeitos danosos desses produtos sobre a saúde

seguintes competências:

humana e o meio ambiente;
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VII - estabelecer as diretrizes a serem

§ 6º As normas complementares a este Decreto

observadas no SIA, acompanhar e supervisionar

serão objeto de proposição do Comitê, devendo

as suas atividades; e

serem editadas no prazo de cento e oitenta dias

VIII - manifestar-se sobre os pedidos de

de sua publicação.

cancelamento ou de impugnação de agrotóxicos
seus componentes e afins, conforme previsto no

Art. 96. Os agrotóxicos, seus componentes e

Art. 35.

afins registrados com base na Lei nº 6.360, de

§ 1º O Comitê será constituído por dois

23 de setembro de 1976, bem como as pessoas

representantes, titular e suplente, de cada um

físicas e jurídicas que exerçam atividades com

dos órgãos federais responsáveis pelos setores

os mesmos, deverão se adequar às disposições

de

da Lei nº 7.802, de 1989, e deste Regulamento,

agricultura,

saúde

e

meio

ambiente,

designados pelo respectivo Ministro.

de acordo com as regras a serem estabelecidas

§ 2º O Comitê será coordenado por um de seus

pelos órgãos federais competentes.

membros, com mandato de um ano, em rodízio
que iniciará pelo representante do Ministério da

Art. 97. Este Decreto entra em vigor na data de

Agricultura,

sua publicação.

Pecuária

e

Abastecimento,

seguido, pela ordem, pelo dos Ministérios da
Saúde e do Meio Ambiente.

Art. 98. Ficam revogados os Decretos nºs

§ 3º As matérias que não tiverem consenso no

98.816, de 11 de janeiro de 1990, 99.657, de 26

Comitê serão submetidas aos Ministros de

de outubro de 1990, 991, de 24 de novembro de

Estado responsáveis pelas áreas de agricultura,

1993, 3.550, de 27 de julho de 2000, 3.694, de

saúde e meio ambiente para deliberação

21 de dezembro de 2000 e 3.828, de 31 de maio

conjunta.

de 2001.

§ 4º Os representantes do Comitê elaborarão o
seu regimento interno e o submeterão à
aprovação dos Ministérios representados.
§ 5º O apoio técnico e logístico ao Comitê será
prestado

pelo

Ministério

que

tiver

seu

representante exercendo a coordenação do
Colegiado.
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ANEXO I
Modelos de Certificado de Registro
Para Produtos técnicos e formulados:
CERTIFICADO DE REGISTRO DE (produto técnico ou agrotóxico e afins)
O(A) (órgão registrante) , de acordo com o (inciso das competências) , do Decreto no 4.074, de 4 de janeiro de 2002,
que regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, certifica que se encontra registrado o produto abaixo descrito.
1. Produto
1.2 no do registro

1.1 marca comercial
1.3 forma de apresentação (produto técnico ou tipo de formulação)
1.4 classificação toxicológica

1.5 classificação do potencial de periculosidade ambiental

1.6 uso autorizado / forma de aplicação
1.7 composição em g/kg, g/L ou %
· Ingrediente ativo: _________ · Outros ingredientes: _________
2. Ingrediente ativo (repetir o quadro com os dados dos demais ingredientes ativos, se houver)
2.1 nome comum ou classificação taxonômica

2.2 concentração

2.3 grupo químico

2.4 nome químico
3. Classe de uso
(herbicida, inseticida, fungicida etc.)
4. Titular do registro (razão social)
4.1 nome

4.2 no do cnpj

4.3 endereço

4.4 bairro

4.5 cidade

4.

4.7 cep

6 uf
5. Finalidade
( ) 5.1 produção

( ) 5.2 importação

( ) 5.3 exportação

( ) 5.5 comercialização

( ) 5.6 utilização

( ) 5.7

6. Fabricante (repetir o quadro com os dados dos demais fabricantes, se houver)

( ) 5.4 manipulação
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6.1 nome

6.2 no do cnpj

6.3 endereço

6.4 bairro

6.5 cidade

6.6

6.7 cep

uf
7. Formulador (repetir o quadro com os dados dos demais formuladores, se houver)
7.1 nome

7.2 no do cnpj

7.3 endereço

7.4 bairro

7.5 cidade

7.6

7.7 cep

uf
8. Manipulador (repetir o quadro com os dados dos demais manipuladores, se houver)
8.1 nome

8.2 no do cnpj

8.3 endereço

8.4 bairro

8.5 cidade

8.6

8.7 cep

uf

Brasília-DF, ____ de ________________ de 2____.
_______________________________________________
(Assinatura do(s) Representante(s) do Órgão Registrante)

CERTIFICADO DE REGISTRO ESPECIAL TEMPORÁRIO DE AGROTÓXICOS,
PRODUTOS TÉCNICOS E AFINS DESTINADOS A PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO
O (A) (órgão registrante) , de acordo com o (Capítulo II - das competências) , do Decreto no 4.074, de 4 de janeiro
de 2002, que regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, certifica que se encontra registrado o produto abaixo
descrito, para uso em conformidade com os termos especificados.
1. Produto
1.2 no do registro

1.1 nome e código
1.4 procedência
1.6 fase do experimento

1.3 validade

1.5 forma de apresentação
1.7 classificação ambiental preliminar

1.8 classificação toxicológica preliminar

1.9 quantidade a ser importada/produzida
(fabricada ou formulada)
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2. Classe de uso
(herbicida, inseticida, fungicida etc.)
3. Titular do registro (razão social)
3.1 nome

3.2 no do cnpj

3.3 endereço

3.4 bairro

3.5 cidade

3.6

3.7 cep

uf
4. Produtor (fabricante ou formulador) - Repetir o quadro com os dados dos demais produtores, se houver
4.1 nome

4.2 no do cnpj

4.3 endereço

4.4 bairro

4.5 cidade

4.6

4.7 cep

uf
5. Importador
5.1 nome

5.2 no do cnpj

5.3 endereço

5.4 bairro

5.5 cidade

5.6

5.7 cep

uf
6. Ingrediente(s) ativo(s)
6.2 nome comum ou, na sua falta, grupo químico

6.3 classificação taxonômica

7. Finalidade(s) da pesquisa e experimentação

8. Local(ais) de ensaio / área(s) autorizada(s)

A empresa poderá importar ou produzir somente a quantidade
autorizada neste Certificado.
Brasília, DF, ____ de ________________ de 2____.
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_______________________________________________
Assinatura(s) do(s) Representante(s) do Órgão Registrante

CERTIFICADO DE REGISTRO DE AGROTÓXICOS, PRODUTOS
TÉCNICOS E AFINS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA EXPORTAÇÃO
O (A) (órgão registrante) , de acordo com o (Capítulo II - das competências) , do Decreto no 4.074, de 4 de janeiro de
2002, que regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, e a Lei no 9.974, de 6 de junho de 2000, certifica que se
encontra registrado o produto abaixo descrito, para uso em conformidade com os termos especificados.
1. Produto
1.2 no do registro

1.1 marca comercial
1.3 país importador

1.4 forma de apresentação (produto técnico ou tipo de formulação)

1.5 composição em g/kg, g/L ou %
· Ingrediente ativo: _________ · Outros ingredientes: _________
2. Classe de uso
(herbicida, inseticida, fungicida etc.)
3. Titular do registro (razão social)
3.1 nome

3.2 no do cnpj

3.3 endereço

3.4 bairro

3.5 cidade

3.

3.7 cep

6 uf
4. Fabricante
4.1 nome

4.2 no do cnpj

4.3 endereço

4.4 bairro

4.5 cidade

4.

4.7 cep

6 uf
5. Formulador
5.1 nome

5.2 no do cnpj

5.3 endereço

5.4 bairro

5.5 cidade

5.

5.7 cep
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6 uf
6. Ingrediente ativo
6.1 nome comum

6.2 classificação taxonômica

6.3 nome químico

6.4 grupo químico

Brasília, DF, ____ de ________________ de 2____.
_________________________________________
Assinatura(s) do(s) Representante(s) do Órgão Registrante
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ANEXO II
Requerimento de Registro
(encaminhar em duas vias)
O requerente a seguir identificado requer ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) e do Meio Ambiente (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis), com base no Decreto no 4.074, de 4 de janeiro de 2002, a avaliação do produto abaixo especificado, para fins
de ( ) registro ( ) reavaliação de registro, para o que presta as informações a seguir e junta o Relatório Técnico competente:
1. Requerente
1.1 nome

1.2 endereço eletrônico

1.3 endereço

1.4 bairro

1.5 cidade

1.6

1.7 cep

uf
1.8

1.9 fone

1.10 fax

1.11 celular

1.12 cnpj/cpf

ddd
2. Representante legal (anexar documento comprobatório)
2.1 nome

2.2 endereço eletrônico

2.3 endereço

2.4 bairro

2.5 cidade

2.6

2.7 cep

uf
2.8

2.9 fone

2.10 fax

2.11 celular

2.12 cnpj/cpf

ddd
3. Fabricante (repetir o quadro com os dados dos demais fabricantes, se houver)
3.1 nome

3.2 endereço eletrônico

3.3 endereço

3.4 bairro

3.5 cidade

3.

3.7 cep

3.8 país

6 uf
3.9

3.10 fone

3.11 fax

3.12 celular

3.13 cnpj/cpf

ddd
4. Formulador (repetir o quadro com os dados dos demais formuladores, se houver)
4.1 nome
4.3 endereço

4.2 endereço eletrônico
4.4 bairro
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4.5 cidade

4.

4.7 cep

4.8 país

6 uf
4.9

4.10 fone

4.11 fax

4.12 celular

4.13 cnpj/cpf

ddd
5. Finalidade
( ) 5.1 produção

( ) 5.2 importação

( ) 5.3 exportação

( ) 5.5 comercialização

( ) 5.6 utilização

( ) 5.7 outro: ............

( ) 5.4 manipulação

6. Classe de uso
( ) 6.1 herbicida

( ) 6.2 inseticida

( ) 6.3 fungicida

( ) 6.4 outro: ....................

7. Modo de ação
( ) 7.1 sistêmico

( ) 7.2 contato

( ) 7.3 total

( ) 7.4 seletivo

( ) 7.5 outro: ..........

8. Ingrediente ativo (repetir o quadro com os dados dos demais Ingredientes ativos, se houver)
8.1 nome químico na grafia internacional (de acordo com a nomenclatura iupac )
8.2 nome químico em português (iupac)
8.3 nome comum (padrão iso, ansi, bsi)

8.4 nome comum em português
8.6 no código no chemical abstract service registry

8.5 entidade que aprovou o nome em português
(cas)
8.7 grupo químico em português

8.8 sinonímia

(usar letras minúsculas)
8.9 fórmula bruta e estrutural
9. Produto
9.1 marca comercial
9.2 código ou nome atribuído durante fase
experimental

9.3 forma de apresentação (tipo de formulação)

10. Embalagem
10.1 tipo de embalagem

10.2 material

10.3 capacid. de acondicionamento

___________, ____ de ________________ de 2____.

399

_______________________________________
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(ais)

Documentos a serem anexados ao Requerimento
11. Anexos
1.

Relatório Técnico;

 Comprovante de que a empresa requerente está devidamente registrada nessa modalidade em órgão
competente do Estado, do Distrito Federal ou do Município;
 Idem, relativamente ao(s) fabricante(s) estabelecido(s) no País;
 Idem, relativamente ao(s) formulador(es) estabelecido(s) no País;
 Documento comprobatório da condição de representante legal da empresa requerente;
 Certificado de análise física do produto;
 Quando existentes, informações sobre a situação do produto, registro, usos autorizados, restrições e seus
motivos, relativamente ao País de origem;
 Informações sobre a existência de restrições ou proibições a produtos à base do mesmo ingrediente ativo e
seus motivos, em outros países;
Descrição detalhada do(s) método(s) de desativação do produto, acompanhada de laudo técnico que indique o poder
de redução dos componentes, com a identificação dos resíduos remanescentes e a entidade instalada no País apta a
realização do processo.
OBS.: Os documentos devem ser apresentados no original, em cópia autenticada ou acompanhada do original para
autenticação pelo órgão público que a receber.
Se o registro for de produto(s) técnico(s):
12 - Anexos - PRODUTOS TÉCNICOS (Redação dada pelo Decreto nº 5.981, de 2006)
12.1. Declaração única do registrante sobre a composição qualitativa e quantitativa do produto, elaborada com base
no(s) laudo(s) laboratorial(is) das análises de cinco bateladas de cada fabricante, o(s) qual(is) deverá(ão) acompanhar a
declaração, indicando:
12.1.1. O limite máximo do teor de cada impureza com concentração igual ou superior a 0,1%;
12.1.2. O limite mínimo do teor do ingrediente ativo;
12.1.3. O limite máximo de subprodutos ou impurezas presentes em concentrações inferiores a 0,1%, quando
relevantes do ponto de vista toxicológico ou ambiental; e
12.1.4. Identificação de isômeros e suas proporções;

400

12.2. Descrição dos efeitos observados relacionados às impurezas relevantes (por exemplo, efeitos toxicológicos ou
efeitos sobre a estabilidade do ingrediente ativo);
12.3 Descrição da metodologia analítica para determinação qualitativa e quantitativa do ingrediente ativo, das
impurezas em concentrações superiores ou iguais a 0,1% e das impurezas toxicológica ou ambientalmente relevantes em
concentrações inferiores a 0,1%
12.4. Descrição da metodologia analítica dos principais produtos de degradação do ingrediente ativo, para fins de
monitoramento e fiscalização.
12.5. Descrição do processo de produção do produto técnico, contemplando suas etapas de síntese, seus subprodutos
e impurezas, fornecida pelo fabricante, contendo:
12.5.1. fluxograma das reações químicas e rendimento de cada etapa do processo;
12.5.2. identidade dos reagentes, solventes e catalisadores, com seus respectivos graus de pureza;
12.5.3. descrição geral das condições que são controladas durante o processo (por exemplo: temperatura, pressão,
pH, umidade);
12.5.4. descrição das etapas de purificação (incluindo as usadas para recuperar ou reciclar materiais de partida,
intermediários ou substâncias geradas); e
12.5.5. discussão sobre a formação teórica de todas as possíveis impurezas geradas no processo de produção.
12.6. Relatório de estudos de propriedades físico-químicas.
Se o registro for de produto(s) formulado(s) ou pré-mistura(s) de natureza química ou biológica:
13 - Anexos – PRODUTOS FORMULADOS E PRÉ-MISTURAS DE NATUREZA QUÍMICA OU BIOQUÍMICA
1.
Declaração do registrante, sobre a composição qualitativa e quantitativa do produto,
indicando os limites máximo e mínimo da variação de cada componente e sua função específica,
acompanhada de laudo laboratorial de cada formulador;
 Unidades impressas do rótulo e da bula do produto, quando existentes no País de origem;
 Indicação de uso (culturas e alvos biológicos), informações detalhadas sobre o modo de ação do produto,
modalidade de emprego (pré-emergência, pós-emergência etc.), dose recomendada, concentração e modo de
preparo de calda, modo e equipamentos de aplicação, época, número e intervalo de aplicações;
 Restrições de uso e recomendações especiais;
 Intervalo de segurança;
 Intervalo de reentrada;
 Especificação dos equipamentos de proteção individual apropriados para a aplicação do produto, bem
como medidas de proteção coletiva;
 Procedimentos para descontaminação de embalagens e equipamentos de aplicação;
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 Sistema de recolhimento e destinação final de embalagens e restos de produtos;
 Modelo de rótulo e bula;
 Comprovante ou protocolo de registro no Brasil de seus componentes, inclusive do produto técnico.
Se o registro for de produto(s) à base de agentes biológicos de controle de praga:
14 - Anexos – PRODUTOS À BASE DE AGENTES BIOLÓGICOS DE CONTROLE DE PRAGA
14.1 Nome e endereço completo do fornecedor do agente biológico;
14.2 Classificação taxonômica completa do agente biológico e nome comum;
14.3 Indicação completa do local e referência da cultura depositada em coleção;
14.4 Declaração do registrante da composição qualitativa e quantitativa do produto, indicando a concentração
mínima do ingrediente ativo biológico e os limites máximos e mínimos dos demais componentes e suas funções específicas,
acompanhada de laudo laboratorial de cada formulador;
14.5 Informações sobre a possível presença de toxinas microbianas e outros metabólitos, estirpes mutantes,
substância alergênica etc.;
14.6 Indicações de uso (culturas e alvos biológicos), modalidade de emprego (pré-emergência, pós-emergência, etc.),
dose recomendada, concentração e modo de preparo da calda, modo e equipamentos de aplicação, estratégia de uso
(inoculativa, inundativa, etc.), época, número e intervalo de aplicação;
14.7 Informações sobre o modo de ação do produto sobre os organismos alvo;
14.8 Unidade impressa de rótulo e bula do produto, quando existente no País de origem;
14.9 Modelo de rótulo e bula, em se tratando de produto formulado;
14.10 Descrição de testes ou procedimentos para identificação do agente biológico (morfologia, bioquímica,
sorologia, molecular);
14.11 Informações sobre a ocorrência, distribuição geográfica, local de isolamento, ciclo de vida do organismo e
demais dados que caracterizem o agente biológico;
14.12 Informações sobre a relação filogenética do agente biológico com patógenos de organismos não-alvo
(humanos, plantas e animais);
14.13 Informações sobre a estabilidade genética do agente biológico;
14.14 Descrição do processo de produção do produto, fornecida pelo(s) formulador(es);
14.15 Intervalo de segurança e de reentrada quando pertinente.
14.16 Especificação dos equipamentos de proteção individual apropriados para a aplicação do produto, bem como
medidas de proteção coletiva;
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14.17 Procedimentos para descontaminação de embalagens e equipamentos de aplicação;
14.18 Sistema de recolhimento e destinação final de embalagens e restos de produtos;
Se o registro for de produto(s) equivalente(s):
15 - Anexos – PRODUTO EQUIVALENTE
15.1 Produto de referência, indicando o número do registro.
16 - Anexos - PRODUTO TÉCNICO EQUIVALENTE
Redação dada pelo Decreto nº 5.981, de 2006
FASE I
16.1. Declaração única do registrante sobre a composição qualitativa e quantitativa do produto, elaborada com base
no(s) laudo(s) laboratorial(is) das análises de cinco bateladas de cada fabricante, o(s) qual(is) deverá(ão) acompanhar a
declaração, indicando:
16.1.1. O limite máximo do teor de cada impureza com concentração igual ou superior a 0,1%;
16.1.2. O limite mínimo do teor do ingrediente ativo;
16.1.3. O limite máximo de subprodutos ou impurezas presentes em concentrações inferiores a 0,1%, quando
relevantes do ponto de vista toxicológico ou ambiental; e
16.1.4. Identificação de isômeros e suas proporções;
16.2. Descrição dos efeitos observados relacionados às impurezas relevantes (por exemplo, efeitos toxicológicos ou
efeitos sobre a estabilidade do ingrediente ativo);
16.3 Descrição da metodologia analítica para determinação qualitativa e quantitativa do ingrediente ativo, das
impurezas em concentrações superiores ou iguais a 0,1% e das impurezas toxicológica ou ambientalmente relevantes em
concentrações inferiores a 0,1%
16.4. Descrição da metodologia analítica dos principais produtos de degradação do ingrediente ativo, para fins de
monitoramento e fiscalização.
16.5. Descrição do processo de produção do produto técnico, contemplando suas etapas de síntese, seus subprodutos
e impurezas, fornecida pelo fabricante, contendo:
16.5.1. fluxograma das reações químicas de cada etapa do processo;
16.5.2. identidade dos reagentes, solventes e catalisadores;
16.5.3. descrição geral das condições que são controladas durante o processo (por exemplo: temperatura, pressão,
pH, umidade);
16.5.4. descrição das etapas de purificação (incluindo as usadas para recuperar ou reciclar materiais de partida,
intermediários ou substâncias geradas); e
16.5.5. discussão sobre a formação teórica de todas as possíveis impurezas geradas no processo de produção.
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16.6. Relatório de estudos de propriedades físico-químicas:
16.6.1. pressão de vapor;
16.6.2. ponto de fusão ou ebulição;
16.6.3. solubilidade em água; e
16.6.4. coeficiente de partição N-octanol/água.
Quando não for possível determinar a equivalência na Fase I, os seguintes estudos poderão ser exigidos:
FASE II
16.7. Testes de toxicidade para animais superiores
16.7.1. Toxicidade oral aguda;
16.7.2. Toxicidade inalatória aguda;
16.7.3. Toxicidade cutânea aguda;
16.7.4. Irritação cutânea primária;
16.7.5. Irritação ocular;
16.7.6. Sensibilização dérmica; e
16.7.7. Mutagenicidade gênica e cromossômica
Quando não for possível determinar a equivalência na Fase II, os seguintes estudos poderão ser exigidos:
FASE III
16.8. Testes toxicológicos com doses repetidas (desde subagudos até crônicos) e estudos toxicológicos para avaliar,
teratogenicidade, carcinogenicidade, neurotoxicidade e efeitos hormonais;
16.9. Testes ecotoxicológicos de toxicidade a organismos aquáticos e terrestres (peixes, Daphnia, algas, aves,
abelhas, microrganismos, organismos de solo), de acordo com o uso pretendido do produto.
17 - (Revogado pelo Decreto nº 5.981, de 2006)
RELATÓRIOS TÉCNICOS
(apresentar em uma via)
Ao Órgão Registrante (critérios e exigências serão especificados em normas complementares)
18 - Anexos - Órgão Registrante, para avaliação da eficiência de agrotóxicos e afins
18.1 Testes e informações sobre a eficiência e a praticabilidade do produto na(s) finalidade(s) de uso proposta(s);
18.2 Testes e informações referentes a sua compatibilidade com outros produtos;
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18.3 Informações sobre o desenvolvimento de resistência ao produto;
18.4 Relatório de estudos de resíduos, intervalo de Segurança e, quando for o caso, limite dos resíduos estranhos;
18.5 Método analítico e sua sensibilidade para determinação de resíduos do agrotóxico;
18.6 Resultado das análises quantitativas efetuadas indicando a persistência dos resíduos em vegetais, animais, na
água, no solo e no ar.
18.7 Informações relativas à bioacumulação, persistência e mobilidade;
18.8 Outros dados, informações ou documentos exigidos em normas complementares.
Ao Ministério da Saúde (critérios e exigências serão especificados em normas complementares)
19 - Anexos - Ministério da Saúde
19.1 Relatório de estudos de propriedades físico-químicas; (Redação dada pelo Decreto nº 5.981, de 2006)
19.2 Relatório de estudos de resíduos, intervalo de Segurança e, quando for o caso, limite dos resíduos estranhos;
19.3 Método analítico e sua sensibilidade para determinação de resíduos de agrotóxico;
19.4 Resultado das análises quantitativas efetuadas indicando a persistência dos resíduos em vegetais, animais, na
água, no solo e no ar;
19.5 Intervalo de reentrada de pessoas nas áreas tratadas;
19.6 Estudos biológicos envolvendo aspectos bioquímicos e toxicológicos agudos e crônicos;
19.7 Antídoto ou tratamento disponível no País, para os casos de intoxicação humana;
19.8 Outros dados, informações ou documentos exigidos em normas complementares.
19.9 Testes e informações referentes a sua compatibilidade com outros produtos;
19.10 Informações relativas à bioacumulação, persistência e mobilidade;
Ao Ministério do Meio Ambiente (critérios e exigências serão especificados em normas complementares)
20 - Anexos - Ministério do Meio Ambiente
20.1 Relatório de estudos de propriedades físico-químicas; (Redação dada pelo Decreto nº 5.981, de 2006)
20.2 Relatório de estudos de dados relativos à toxicidade para microorganismos, microcrustáceos, peixes, algas,
organismos de solo, aves, plantas e insetos não-alvo;
20.3 Relatório de estudos de dados relativos à bioacumulação, persistência e mobilidade;
20.4 Relatório de estudos de dados relativos à toxicidade para animais superiores;
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20.5 Relatório de estudos de dados relativos ao potencial mutagênico, embriofetotóxico e carcinogênico em animais;
20.6 Método analítico e sua sensibilidade para determinação de resíduos de agrotóxico;
20.7 Resultado das análises quantitativas efetuadas indicando a persistência dos resíduos em vegetais, animais, na
água, no solo e no ar;
20.8 Outros dados, informações ou documentos exigidos em normas complementares
20.9 Testes e informações referentes a sua compatibilidade com outros produtos;
21 - Anexos - PRODUTO FORMULADO COM BASE EM PRODUTO TÉCNICO EQUIVALENTE – Ao Órgão
Registrante (Incluído pelo Decreto nº 5.981, de 2006)
21.1. Estudos e informações sobre a eficiência e a praticabilidade do produto na(s) finalidade(s) de uso proposta(s),
devendo ser conduzidos conforme suas características e de acordo com as normas complementares do órgão responsável;
21.2. Informações referentes à sua compatibilidade com outros produtos;
21.3. Informações sobre o desenvolvimento de resistência ao produto;
21.4. Relatório de estudo de resíduos, intervalo de segurança e, quando for o caso, limite dos resíduos estranhos;
21.5. Método analítico e sua sensibilidade para determinação de resíduos do agrotóxico, para fins de monitoramento
e fiscalização.
22 - Anexos - PRODUTO FORMULADO COM BASE EM PRODUTO TÉCNICO EQUIVALENTE – Ao Ministério da
Saúde (Incluído pelo Decreto nº 5.981, de 2006)
1. Relatório de estudos de propriedades físico-químicas;
2. Relatório de estudo de resíduos, intervalo de segurança e, quando for o caso, limite dos resíduos estranhos;
22.3. Método analítico e sua sensibilidade para determinação de resíduos de agrotóxico, para fins de monitoramento
e fiscalização;
22.4. Intervalo de reentrada de pessoas nas áreas tratadas;
22.5. Estudos toxicológicos agudos e de mutagenicidade;
22.6. Antídoto ou tratamento disponível no País, para os casos de intoxicação humana;
22.7. Informações referentes à sua compatibilidade com outros produtos;
23 – Anexos – PRODUTO FORMULADO COM BASE EM PRODUTO TÉCNICO EQUIVALENTE – Ao
Ministério do Meio Ambiente (Incluído pelo Decreto nº 5.981, de 2006)
23.1. Relatório de estudos de propriedades físico-químicas;
23.2. Relatório de estudos de dados relativos à toxicidade para microorganismos, microcrustáceos, peixes, algas,
organismos de solo, aves, plantas e insetos não-alvo;
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23.3. Relatório de estudos de dados relativos à toxicidade para animais superiores;
23.4. Relatório de estudos de dados relativos ao potencial mutagênico;
23.5. Método analítico e sua sensibilidade para determinação de resíduos de agrotóxico, para fins de monitoramento
e fiscalização;
23.6. Informações referentes à sua compatibilidade com outros produtos.
24 - Anexos - PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS COM USO APROVADO PARA A AGRICULTURA ORGÂNICA
(Incluído pelo Decreto nº 6.913, de 2009).
· Identificação do produto em relação à especificação de referência;
· Descrição do processo de produção do produto;
· Declaração do registrante, sobre a composição qualitativa e quantitativa do produto, indicando os limites máximo e
mínimo da variação de cada componente e sua função específica, acompanhada de laudo laboratorial de cada
formulador;
· Indicação de uso (culturas e alvos biológicos), modo de ação do produto, modalidade de emprego, dose recomendada,
concentração e modo de preparo de calda, modo e equipamentos de aplicação, época, número e intervalo de
aplicações;
· Restrições de uso e recomendações especiais;
· Intervalo de segurança;
· Intervalo de reentrada;
· Informações referentes a sua compatibilidade com outros produtos;
· Especificação dos equipamentos de proteção individual apropriados para a aplicação do produto, bem como medidas
de proteção coletiva;
· Procedimentos para descontaminação de embalagens e equipamentos de aplicação;
· Sistema de recolhimento e destinação final de embalagens e restos de produtos;
· Modelo de rótulo e bula.
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ANEXO III
Modelo I - Requerimento de Registro Especial Temporário - RET
O requerente a seguir identificado requer aos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e do Meio Ambiente (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis), com base no Decreto no 4.074, de 4 de janeiro de 2002, a avaliação do produto abaixo especificado,
para fins de registro especial temporário, para o que presta as informações a seguir e junta documentos:
1. Requerente
1.1 nome

1.2 endereço eletrônico

1.3 endereço

1.4 bairro

1.5 cidade
1.8

1.6 uf
1.9 fone

1.10 fax

1.7 cep

1.11 celular

1.12 cnpj/cpf

ddd
2. Representante legal (anexar documento comprobatório)
2.1 nome

2.2 endereço eletrônico

2.3 endereço

2.4 bairro

2.5 cidade
2.8

2.6 uf
2.9 fone

2.10 fax

2.11 celular

2.7 cep
2.12 cnpj/cpf

ddd
3. Da pesquisa (se agente biológico de ocorrência natural)
3.1 classificação taxonômica ou caracterização morfológica ou bioquímica
3.2 informações de ocorrência no país
3.3 procedência e informações de ocorrência e, quando importado, medidas quarentenárias aplicáveis

___________, ____ de ________________ de 2____.
_____________________________________
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(ais)
Documentos a serem anexados ao Requerimento
4. Anexos
4.1 Tipo de pesquisa (laboratórios, estufa, casa de vegetação, estação experimental, campo);
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4.2 Projeto experimental;
4.3 Dados físico-químicos;
4.4 Dados necessários à avaliação toxicológica preliminar;
4.5 Dados necessários à avaliação ambiental preliminar.

Modelo II - Registro de produto para pesquisa e
experimentação, já registrado para outra(s) indicação(ões) de uso
1. Requerente
1.1 nome

1.2 endereço eletrônico

1.3 endereço

1.4 bairro

1.5 cidade
1.8

1.6 uf
1.9 fone

1.10 fax

1.11 celular

1.7 cep
1.12 cnpj/cpf

ddd
2. Representante legal (anexar documento comprobatório)
2.1 nome

2.2 endereço eletrônico

2.3 endereço

2.4 bairro

2.5 cidade
2.8

2.6 uf
2.9 fone

2.10 fax

2.11 celular

2.7 cep
2.12 cnpj/cpf

ddd
3. Da pesquisa
3.1 objetivo da pesquisa e experimentação

___________, ____ de ________________ de 2____.
_____________________________
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(ais)
Documentos a serem anexados ao Requerimento
4. Anexos
4.1 Projeto experimental.
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ANEXO IV
Registro de Componentes – Excetuados os
ingredientes ativos, produtos técnicos e pré-mistura
1. Requerente (repetir o quadro com os dados dos demais requerentes, se houver)
1.1 nome

1.2 endereço eletrônico

1.3 endereço

1.4 bairro

1.5 cidade

1.6

1.7 cep

uf
1.8

1.9 fone

1.10 fax

1.11 celular

1.12 cnpj/cpf

ddd
2. Representante legal (anexar documento comprobatório)
2.1 nome

2.2 endereço eletrônico

2.3 endereço

2.4 bairro

2.5 cidade

2.6

2.7 cep

uf
2.8

2.9 fone

2.10 fax

2.11 celular

2.12 cnpj/cpf

ddd
3. Fabricante (repetir o quadro com os dados dos demais fabricantes, se houver)
3.1 nome

3.2 endereço eletrônico

3.3 endereço

3.4 bairro

3.5 cidade

3.6

3.7 cep

uf
3.8

3.9 fone

3.10 fax

3.11 celular

3.12 cnpj/cpf

ddd
4. Produto
4.1 nome comercial
4.2 usos pretendidos

4.4 nome químico da substância

4.3 no código da substância no chemical abstract
service registry (CAS)
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4.5 nome comum da substância

4.6 grupo químico

4.7 sinonímia

4.8 fórmula bruta e estrutural
5. Finalidade
( ) 5.1
produção

( ) 5.2
importação

( ) 5.3
exportação

( ) 5.4
comercialização

( ) 5.5 utilização

6. Embalagem
6.1 tipo de embalagem

6.2 material

6.3 capacid. de acondicionamento

___________, ____ de ________________ de 2____.
_______________________________________
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(ais)
Documentos a serem anexados ao Requerimento
7. Anexos
7.1 Comprovante de que a empresa requerente está devidamente registrada junto ao órgão competente do Estado, do
Distrito Federal ou do Município, na modalidade indicada na finalidade do registro;
7.2. Comprovante de que o requerente de registro de matéria-prima, ingrediente inerte ou aditivo, que tenha por
finalidade produzir ou importar o componente para fins de comercialização, está devidamente registrado junto ao órgão
competente do Estado, do Distrito Federal ou do Município, nessa modalidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.549, de
2005)
7.3 Ficha(s) de segurança química fornecida(s) pelo(s) fabricante(s);
7.4 Ficha de Emergência de Transporte do Decreto no 3.694;
7.5 Informações referenciadas ou estudos quanto aos aspectos de toxicidade em animais, potencial genotóxico,
carcinogênico e teratogênico, distúrbios hormonais, toxicidade para organismos aquáticos, bioacumulação, persistência e
mobilidade no meio ambiente;
7.6 Método de desativação;
7.7 Informações sobre a existência de restrições a este produto, em outros países;
7.8 Antídoto e suas formas de administração ou tratamento;
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ANEXO V
Requerimento para Registro de Pessoas Físicas ou Jurídicas Prestadoras
de Serviços, Fabricantes, Formuladores, Manipuladores, Importadores,
Exportadores ou Comerciantes de Agrotóxicos, seus Componentes e Afins
REQUERIMENTO PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO
(nome do requerente) vem requerer junto ao (órgão estadual competente) , com base nos termos do Decreto no
4.074, de 4 de janeiro de 2002, seu registro na categoria de (prestador de serviços na aplicação, fabricante, formulador,
manipulador, importador, exportador, comerciante) de agrotóxicos, seus componentes e afins, apresentando para tanto as
seguintes informações e documentação:
1. Requerente
1.1 nome (razão social)

1.2 inscrição no cnpj

1.4 endereço da sede

1.3 reg.junta comercial

1.5 bairro

1.6 cidade

1.7 uf

1.9 endereço / localização da fábrica
1.11 cidade

1.8 cep
1.10 bairro

1.12 uf

1.13 cep

1.14 responsável administrativo
1.14.1 nome

1.14.2 cpf

1.14.3 rg/ órgão emissor

1.15.2 cpf

1.15.3 rg/ órgão emissor

1.16.2 região

1.16.3 no do registro

1.15 responsável técnico
1.15.1 nome
1.16 rt – registro no conselho da respectiva profissão
1.16.1 nome do conselho
2. Classificação do estabelecimento
( ) 2.1 importador

( ) 2.2 fabricante

( ) 2.3 formulador

( ) 2.4 manipulador

( ) 2.5 comerciante

( ) 2.6 prestador de serviços

( ) 2.7 exportador

( ) 2.8

3. Produtos que pretende importar, exportar, produzir, comercializar ou utilizar (marcar as colunas com um "X")
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( * ) Adotar a classe de uso: herbicida, inseticida, fungicida etc., podendo a coluna comportar mais de uma classe.
4. Laboratório de Controle de Qualidade
( ) 4.1 próprio

( ) 4.2 não utiliza

( ) 4.3 de terceiros: _______________________ (nome)

5. Dependências existentes na fábrica
( ) 5.1 depósito de matéria prima

( ) 5.2 depósito de produtos acabados

( ) 5.3 seção de fabricação

( ) 5.4 almoxarifados

( ) 5.5 dependências administrativas

( ) 5.6 ambulatório médico

( ) 5.7 refeitório

( ) 5.8 ________________________

( ) 5.9 _______________

6. Equipamentos e instalações na fábrica (relacioná-los e resumir suas funções; se necessário, anexar documento)

7. Mercado de consumo

8. Observações (esclarecer ou complementar o requerimento naquilo que julgar necessário)

____________________ , ___ de ________________ de 2____.
Assinatura(s) do(s) Responsável(eis)
9. Anexo
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9.1 Licença ambiental, expedida pelo órgão estadual competente, conforme legislação pertinente.
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ANEXO VI
Modelo de Codificação
Número – Ano – Quantidade
1. Exemplo
001 – 89 – 1.600
2. Instruções
2.1 O código deve ser aposto à embalagem de modo que seus elementos NÚMERO, ANO e QUANTIDADE fiquem
inseridos dentro de um retângulo e separados por um traço, conforme exemplo acima.
2.2 O NÚMERO constará de algarismos arábicos, na ordem crescente das partidas liberadas, reiniciando-se a cada
ano pelo número 001.
2.3 O ANO refere-se ao da importação, fabricação ou manipulação da partida e é representado pelos dois algarismos
da dezena, separados do número de codificação por uma barra.
2.4 A QUANTIDADE refere-se ao número de unidades que compõem a partida.
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ANEXO VII
Relatório de Produção, Importação, Comercialização e Exportação
1. Período da informação
( ) 1.2 - 1o semestre

1.1 ano: ________

( ) 1.3 - 2o semestre

2. Produto Técnico / Produto Formulado
2.1 marca comercial

2.2 no do registro

2.3 ingrediente ativo/agente biológico de controle

2.4 concentração

2.5 classificação toxicológica

2.6 classificação ambiental

3. Classe de uso
( ) 3.1 acaricida
( ) 3.5
feromônio

( ) 3.2 adjuvante

( ) 3.3 bactericida

( ) 3.6 fungicida

( ) 3.7 herbicida

( ) 3.10 regulador de crescimento

( ) 3.4 espalhante adesivo
( ) 3.8
inseticida

( ) 3.9 nematicida

( ) 3.11 outra(s): ________________________________

Ingredientes que abrangem diversas classes de uso, assinalar com X a principal e citar no item "outra(s)" as demais.
4. Origem, estoque e destino do produto técnico/produto formulado
Quantidade (1.000 t)
Origem
Ingrediente Ativo
4.1 Produção nacional
4.2 Importação
Destino
4.3 Exportação
4.4 Vendas a clientes
4.5 Vendas a indústrias
Estoque na fábrica
4.6 Estoque inicial do semestre
4.7 Estoque final do semestre

Prod. Formulado
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5. Exportação de Produto Técnico / Produto Formulado (item 4.3) – Destino
Quantidade (1.000 t)
País
Ingrediente Ativo

Prod. Formulado

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
Total: (valor igual ao do item 4.3)
6. Distribuição estadual do item "vendas a clientes"
Quantidade
U. F.

1.000 toneladas de I.

U. F.

A.)
6.1 Acre

6.15 Paraná

6.2 Alagoas

6.16 Pará

6.3 Amapá

6.17 Pernambuco

6.4 Amazonas

6.18 Piauí

6.5 Bahia

6.19 Rio de Janeiro

6.6 Ceará

6.20 Rio Grande

Quantidade
1.000 toneladas de I. A.)

418

do Norte
6.7 Distrito Federal

6.21 Rio Grande
do Sul

6.8 Espírito Santo

6.22 Rondônia

6.9 Goiás

6.23 Roraima

6.10 Maranhão

6.24 Santa Catarina

6.11 Mato Grosso

6.25 São Paulo

6.12 Mato Grosso do

6.26 Sergipe

6.13 Minas Gerais

6.27 Tocantins

6.14 Paraíba

6.28 Total

Sul

____________________ , ___ de ________________ de 2____.
________________________________________
Assinatura(s) do(s) Responsável(eis)
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ANEXO VIII
Do Rótulo
1.

Modelo do rótulo:

1.1 O rótulo deverá ser confeccionado
com materiais cuja qualidade assegure a devida
resistência à ação dos agentes atmosféricos,
bem como às manipulações usuais;
1.2 O rótulo deverá ser confeccionado em
fundo branco e dizeres em letras pretas, exceto
no caso de embalagem tipo saco multifoliado e
caixa de papelão, quando o texto poderá ser
impresso em letras pretas sobre fundo de
coloração original da embalagem;
1.3 O rótulo deverá conter a data de
fabricação e vencimento, constando MÊS e
ANO, sendo que o mês deverá ser impresso
com as três letras iniciais;
1.4 O rótulo deverá ser dividido em três
colunas, devendo a coluna central nunca
ultrapassar a área individual das colunas
laterais. Nos casos em que as características da
embalagem não permitam essa divisão, o rótulo
deverá ser previamente avaliado e aprovado
pelos órgãos federais responsáveis pela
agricultura, saúde e meio ambiente;
1.5 O logotipo da empresa registrante,
aposto na parte superior da coluna central, deve
ocupar, no máximo, dois centésimos da área
útil do rótulo, podendo ser apresentado nas suas
cores características;
1.6 O rótulo conterá em sua parte inferior,
com altura equivalente a 15% da altura da
impressão da embalagem, faixa colorida
nitidamente separada do restante do rótulo;
1.7 As cores dessa faixa corresponderão
às diferentes classes toxicológicas, conforme
normas complementares a serem estabelecidas
pelo Ministério da Saúde;

1.8 Deve ser incluído no painel frontal do
rótulo, na faixa colorida, círculo branco com
diâmetro igual a altura da faixa, contendo uma
caveira e duas tíbias cruzadas na cor preta com
fundo branco, com os dizeres: CUIDADO
VENENO;
1.9 Ao longo da faixa colorida, deverão
constar
os
pictogramas
específicos,
internacionalmente aceitos, dispostos do centro
para a extremidade, devendo ocupar cinqüenta
por cento da altura da faixa;
1.10 Deverão constar obrigatoriamente do
rótulo de agrotóxicos e afins:
1.10.1 Na coluna central:
a) marca comercial do produto;
b) composição do produto: indicando o(s)
ingrediente(s) ativo(s) pelo nome químico e
comum, em português, ou científico,
internacionalmente aceito, bem como o total
dos outros ingredientes, e, quando determinado
pela autoridade competente, expresso por suas
funções e indicado pelo nome químico e
comum em português;
c) quantidade de agrotóxico ou afim que a
embalagem contém, expressa em unidades de
massa ou volume, conforme o caso;
d) classe e tipo de formulação;
e) a expressão: "Indicações e restrições de
uso: Vide bula e receita";
f) a expressão: "Restrições Estaduais, do
Distrito Federal e Municipais: vide bula";
g) nome, endereço, CNPJ e número do
registro do estabelecimento registrante,
fabricante,
formulador,
manipulador
e
importador, sendo facultado consignar, nos
casos em que o espaço no rótulo for
insuficiente, que os dados – exceto os do
fabricante e os do importador – constam na
bula;
h) número de registro do produto
comercial e sigla do órgão registrante;
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i) número do lote ou da partida;
j) recomendação em destaque para que o
usuário leia o rótulo, a bula e a receita antes de
utilizar o produto, conservando-os em seu
poder;
l) data de fabricação e de vencimento;
m) indicações se a formulação é
explosiva, inflamável, comburente, corrosiva,
irritante ou sujeita a venda aplicada;

b) telefone da empresa para informações
em situações de emergências.
1.11 A critério do órgão federal
responsável pelo setor de saúde, a ser definido
em normas complementares, os agrotóxicos e
afins que apresentarem baixa toxicidade
poderão ser dispensados da inclusão da caveira
e das duas tíbias cruzadas.
ANEXO IX

n) as expressões: "é obrigatório o uso de
equipamentos de proteção individual. protejase." e "é obrigatória a devolução da embalagem
vazia.";

Da Bula

o) classificação toxicológica; e
p) classificação do
periculosidade ambiental.

potencial

de

1.10.2 Nas colunas da esquerda e da
direita:
1.10.2.1 Precauções relativas ao meio
ambiente:
a) precauções de uso e advertências
quanto aos cuidados de proteção ao meio
ambiente;
b) instruções de armazenamento do
produto, visando sua conservação e prevenção
contra acidentes;
c) orientação para que sejam seguidas as
instruções contidas na bula referente à tríplice
lavagem e ao destino de embalagens e de
produtos impróprios para utilização ou em
desuso;
d) número de telefone de pessoa
habilitada a fornecer todas as informações
necessárias ao usuário e comerciante;
1.10.2.2 Precauções relativas à saúde
humana;
a) precauções de uso e recomendações
gerais, quanto a primeiros socorros, antídotos e
tratamentos, no que diz respeito à saúde
humana; e

1 Deverão constar obrigatoriamente da
bula de agrotóxicos e afins:
1.1 instruções de uso do produto,
mencionando, no mínimo:
a) culturas;
b) pragas, doenças, plantas infestantes,
identificadas por nomes comuns e científicos, e
outras finalidades de uso;
c) doses do produto de forma a relacionar
claramente a quantidade a ser utilizada por
hectare, por número de plantas ou por hectolitro
do veículo utilizado, quando aplicável;
d) época da aplicação;
e) número de aplicações e espaçamento
entre elas, se for o caso;
f) modo de aplicação;
g) intervalo de segurança;
h) intervalo de reentrada de pessoas nas
culturas e áreas tratadas;
i) limitações de uso;
j) informações sobre os equipamentos de
proteção individual a serem utilizados,
conforme normas regulamentadoras vigentes;
l) informações sobre os equipamentos de
aplicação a serem usados e a descrição dos

421

processos de tríplice lavagem da embalagem ou
tecnologia equivalente;
m) informações sobre os procedimentos
para a devolução, destinação, transporte,
reciclagem, reutilização e inutilização das
embalagens vazias; e
n)informações sobre os procedimentos
para a devolução e destinação de produtos
impróprios para utilização ou em desuso.
1.2 dados relativos à proteção da saúde
humana:
a) mecanismos de ação, absorção e
excreção para animais de laboratório ou,
quando disponíveis, para o ser humano;
b) sintomas de alarme;
c) efeitos agudos e crônicos para animais
de laboratório ou, quando disponíveis, para o
ser humano; e
d) efeitos adversos conhecidos.
1.3 dados relativos à proteção do meio
ambiente:
a) método de desativação;
b) instruções em caso de acidente no
transporte; e
c) informações sobre os efeitos
decorrentes da destinação inadequada de
embalagens.
1.4 dados e informações adicionais
julgadas necessárias pelos órgãos federais
responsáveis pela agricultura, saúde e meio
ambiente.
1.5 restrições estabelecidas por órgão
competente do Estado ou do Distrito Federal.
ANEXO X
(Incluído pelo Decreto nº 5.981, de 2006)

CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO
DA EQUIVALÊNCIA DE PRODUTO
TÉCNICO
1. Os produtos técnicos de diferentes
fabricantes ou de diferentes processos de
fabricação do mesmo fabricante serão
considerados equivalentes se a avaliação do
processo de produção usado, o perfil de
impurezas e, se necessário, a avaliação dos
perfis
toxicológicos/ecotoxicológicos,
atenderem os requisitos dos itens 3, 4 e 5
indicados a seguir.
2. Quando o fabricante mudar o processo
de fabricação de um produto técnico
previamente registrado, a equivalência deverá
ser determinada com base no item 1.
3. Equivalência do perfil de impureza de
um produto técnico:
3.1. Um produto técnico poderá ser
considerado equivalente, quando: o nível
máximo de cada impureza não-relevante não
for incrementado acima de 50% com relação ao
nível máximo do perfil do produto técnico de
referência, ou quando o nível máximo absoluto
não for incrementado acima de 3 g/kg (aplicase o que representar o maior nível de
incremento), quando não houver novas
impurezas relevantes e quando não se
incremente o nível máximo de impurezas
relevantes;
3.2. Quando a concentração máxima de
cada impureza não relevante exceda as
diferenças indicadas no subitem 3.1, será
solicitado ao registrante a apresentação de
argumentos fundamentados e os dados de
respaldo necessários, que expliquem por qual
motivo essas impurezas em particular
permanecem como não-relevantes. Os órgãos
federais responsáveis pelos setores de
agricultura, saúde e meio ambiente avaliarão o
caso para decidir se o produto técnico é ou não
equivalente;
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3.3. Quando novas impurezas estiverem
presentes em quantidades maior ou igual a 1
g/kg, será solicitado ao registrante a
apresentação de argumentos fundamentados e
os dados de respaldo necessários, que
expliquem porque essas impurezas são nãorelevantes. Os órgãos federais responsáveis
pelos setores de agricultura, saúde e meio
ambiente avaliarão o caso para decidir se o
produto técnico é ou não equivalente;
3.4. Quando impurezas relevantes
estiverem presentes em concentração acima da
concentração máxima do produto técnico de
referência e/ou quando novas impurezas
relevantes estiverem presentes, serão exigidos
dados toxicológicos e ecotoxicológicos. Os
órgãos federais responsáveis pelos setores de
agricultura, saúde e meio ambiente avaliarão o
caso para decidir se o produto técnico é ou não
equivalente.
4. Equivalência dos perfis toxicológicos
de produto técnico:
4.1. O perfil toxicológico será
considerado equivalente ao perfil do produto
técnico de referência, quando os dados
toxicológicos não diferirem de um fator maior
que 2. Não deve haver mudanças na avaliação
dos estudos que produzam resultados positivos
ou negativos;
4.2. Quando a equivalência não puder ser
determinada com os dados requeridos no item 3
e no subitem 4.1 serão avaliadas informações
toxicológicas adicionais aplicando os mesmos
critérios estabelecidos no subitem 4.1, contanto
que os órgãos afetados sejam os mesmos. O
“nível de efeito não observado (NOELs)” e o
“nível de efeito adverso não observado
(NOAELs)” não deverão diferir mais do que a
diferença nos níveis das doses usadas.
5.
Equivalência
dos
perfis
ecotoxicológicos para produto técnico (se
corresponder ao uso proposto):
5.1. O perfil ecotoxicológico será
considerado equivalente ao perfil do produto

técnico de referência se os dados
ecotoxicológicos, determinados utilizando as
mesmas espécies, não diferirem por um fator
maior do que 5.
6. Quando os valores de concentração de
impurezas relevantes ultrapassarem os limites
estabelecidos em normas complementares, o
pleito será considerado impeditivo de obtenção
de registro.
7. Quando um produto técnico não for
considerado equivalente, o requerente poderá
dar continuidade ao processo de registro,
cumprindo com a totalidade dos requisitos
previstos para o registro de produtos técnicos.
8. Os órgãos responsáveis pelos setores
de agricultura, saúde e meio ambiente poderão
requerer dados e informações adicionais,
mediante justificativa técnica.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 21, DE 15 DE MARÇO DE 2002

O

MINISTRO

AGRICULTURA,

DE

ESTADO
PECUÁRIA

DA
E

que consta do Processo n° 21000.008354/200081, resolve:

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II,

Art. 1º Adotar os Requisitos Fitossanitários

da Constituição, e nos termos do disposto nos

Específicos para Cucumis melo (Melão),

Capítulos I e II, do Regulamento da Defesa

segundo o país de destino e origem do

Sanitária Vegetal, aprovado pelo Decreto no

MERCOSUL, em anexo.

24.114, de 12 de abril de 1934, e Tratado de
Assunção, o Protocolo de Ouro Preto, a

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em

Decisão 6/96, do Conselho Mercado Comum e

vigor 180 (cento e oitenta) dias após sua

a Recomendação nº 27/96, do Subgrupo de

publicação.

Trabalho nº 8 - Agricultura do MERCOSUL, e

Art. 3° Fica revogada a Portaria n° 146, de 16

Considerando a Resolução GMC n° 106/96,

de abril de 1997, vencido o prazo estipulado no

que aprovou o Padrão (Standard) 3.7.22, e o

artigo anterior.
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ANEXO

REQUISITOS FITOSSANITÁRIOS ESPECÍFICOS PARA Cucumis melo (Melão) (*)

IMPORTAÇÃO DOS PAÍSES DO MERCOSUL (ARGENTINA, PARAGUAI e URUGUAI)
CATEGORIA 4
CLASSE 3: SEMENTES

Cód.: CUMME 2 13 01 03 4

SI, CF, IF, (CFO), (CI), (DA), (DC), (AO), (T), (P), (QPE)

CATEGORIA 3
CLASSE

4:

CATEGORIA 1
FRUTAS

e CLASSE

HORTALIÇAS
Cód.: CUMME 1 08 01 04 3
SI, CF, IF, (CFO), (DA), (DC), (AO),
(T)

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXIGIDOS PELO BRASIL
PARA:
ARGENTINA
CF

CF

PARAGUAI
CF

CF

URUGUAI
CF

CF

EXIGÊNCIAS NÃO QUARENTENÁRIAS:
R14

R6, R13

EXPORTAÇÃO DO BRASIL PARA A ARGENTINA
CF

CF: DA7 ou DA14, Anastrepha
grandis.

EXIGÊNCIAS NÃO QUARENTENÁRIAS:
R14

R13

EXPORTAÇÃO DO BRASIL PARA O PARAGUAI
CF

CF

EXPORTAÇÃO DO BRASIL PARA O URUGUAI
CF

CF: DA7 ou DA14, Anastrepha

10:

OUTROS
Cód.: CUMME 1 08
03 10 1
DP, IF
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grandis.
EXIGÊNCIAS NÃO QUARENTENÁRIAS:
R14 Lei N. 15.173

R13 Decreto N 929/88 Decreto N
355/90 R6

(*) Os códigos utilizados na presente Instrução Normativa, são os aprovados pela Portaria N°. 124, de
16 de abril de 1997.
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DECRETO ESTADUAL Nº 47.931, DE 7 DE JULHO DE 2003
Define como população vegetal de peculiar

V - fruteiras: plantas produtoras de frutas, nozes

interesse do Estado as estruturas vegetais

e castanhas comumente cultivadas em pomares;

provenientes de reprodução sexuada ou

VI - industriais: plantas produtoras de matéria

assexuada, que tenham como finalidade a

prima para industria.

multiplicação dos vegetais dos grupos que

Parágrafo único - Os materiais de propagação

especifica e dá providências correlata

vegetal referidos neste artigo ficam sujeitos às
medidas de defesa sanitária vegetal e demais

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado

normas constantes na Lei nº 10.478, de 22 de

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

dezembro de 1999, regulamentada pelo Decreto

Decreta:

nº 45.211, de 19 de setembro de 2000.

Artigo 1.º - Ficam definidas como população

Artigo 2.º - Este decreto entra em vigor na data

vegetal de peculiar interesse do Estado as

de sua publicação.

estruturas vegetais provenientes de reprodução
sexuada ou assexuada, que tenham como
finalidade

a

multiplicação

dos

vegetais

compreendidos nos seguintes grupos:
I - grandes culturas: cereais, forrageiras,
oleaginosas,

plantas

fibrosas,

aromáticas,

medicinais, tuberculas e raízes;
II - olerícolas: espécies agrícolas conhecidas
como hortaliças;
III - florestais: espécies florestais utilizadas em
florestamentos

ou

reflorestamentos

e

na

produção de resinas, gomas e latex;
IV - ornamentais: plantas utilizadas para
ornamentação;
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LEI FEDERAL Nº 10.711, DE 05 DE AGOSTO DE 2003

Dispõe

sobre

o

Sistema

Nacional

de

II - amostra oficial: amostra retirada por fiscal,

Sementes e Mudas e dá outras providências.

para fins de análise de fiscalização;

Nota:

III - amostragem: ato ou processo de obtenção

Regulamentado pelo Decreto nº 5.153/2004

de porção de sementes ou de mudas, definido

___________

no regulamento desta Lei, para constituir
amostra representativa de campo ou de lote

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

definido;

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

IV - amostrador: pessoa física credenciada pelo

eu sanciono a seguinte Lei:

Mapa para execução de amostragem;
V - armazenador: pessoa física ou jurídica que

CAPÍTULO I

armazena sementes para si ou para terceiros;

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

VI

-

beneficiamento:

mediante

meios

operação

físicos,

efetuada

químicos

ou

Art. 1º O Sistema Nacional de Sementes e

mecânicos, com o objetivo de se aprimorar a

Mudas, instituído nos termos desta Lei e de seu

qualidade de um lote de sementes;

regulamento, objetiva garantir a identidade e a

VII - beneficiador: pessoa física ou jurídica que

qualidade do material de multiplicação e de

presta serviços de beneficiamento de sementes

reprodução vegetal produzido, comercializado e

ou

utilizado em todo o território nacional.

responsável técnico;

mudas

para

terceiros,

assistida

por

VIII - categoria: unidade de classificação,
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se

dentro de uma classe de semente, que considera

por:

a origem genética, a qualidade e o número de

I - amostra: porção representativa de um lote de

gerações, quando for o caso;

sementes

suficientemente

IX - certificação de sementes ou mudas:

homogênea e corretamente identificada, obtida

processo de produção de sementes ou mudas,

por método indicado pelo Ministério da

executado mediante controle de qualidade em

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa;

todas as etapas do seu ciclo, incluindo o

ou

de

mudas,
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conhecimento da origem genética e o controle

reforma

de gerações;

características fenotípicas bem determinadas e

X - certificado de sementes ou mudas:

reconhecidas pelas respectivas comunidades e

documento

certificador,

que, a critério do Mapa, considerados também

comprovante de que o lote de sementes ou de

os descritores socioculturais e ambientais, não

mudas foi produzido de acordo com as normas

se

e padrões de certificação estabelecidos;

semelhantes às cultivares comerciais;

XI - certificador: o Mapa ou pessoa jurídica por

XVII - detentor de semente: a pessoa física ou

este credenciada para executar a certificação de

jurídica que estiver na posse da semente;

sementes e mudas;

XVIII - fiscalização: exercício do poder de

XII - classe: grupo de identificação da semente

polícia, visando coibir atos em desacordo com

de acordo com o processo de produção;

os

XIII - comerciante: pessoa física ou jurídica

regulamentação, realizado por Fiscal Federal

que exerce o comércio de sementes ou mudas;

Agropecuário do Mapa ou por funcionário da

XIV - comércio: o ato de anunciar, expor à

administração

venda, ofertar, vender, consignar, reembalar,

Distrito Federal, capacitados para o exercício

importar ou exportar sementes ou mudas;

da fiscalização e habilitados pelos respectivos

XV - cultivar: a variedade de qualquer gênero

conselhos

ou espécie vegetal superior que seja claramente

profissional;

distinguível de outras cultivares conhecidas, por

XIX - híbrido: o resultado de um ou mais

margem mínima de descritores, por sua

cruzamentos, sob condições controladas, entre

denominação própria, que seja homogênea e

progenitores de constituição genética distinta,

estável quanto aos descritores através de

estável e de pureza varietal definida;

gerações sucessivas e seja de espécie passível

XX - identidade: conjunto de informações

de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em

necessárias à identificação de sementes ou

publicação especializada disponível e acessível

mudas, incluindo a identidade genética;

ao público, bem como a linhagem componente

XXI - identidade

de híbridos;

caracteres genotípicos e fenotípicos da cultivar

XVI - cultivar local, tradicional ou crioula:

que a diferencia de outras;

emitido

pelo

variedade desenvolvida, adaptada ou produzida
por agricultores familiares, assentados da

agrária

ou

caracterizem

dispositivos

de

indígenas,

como

desta

estadual,

com

substancialmente

Lei

e

de

municipal

fiscalização

do

ou

sua

do

exercício

genética: conjunto de
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XXII - introdutor: pessoa física ou jurídica que

XXVIII - obtentor: pessoa física ou jurídica que

introduz pela primeira vez, no País, uma

obtiver cultivar, nova cultivar ou cultivar

cultivar desenvolvida em outro país;

essencialmente derivada;

XXIII - jardim clonal: conjunto de plantas,

XXIX - planta básica: planta obtida a partir de

matrizes ou básicas, destinado a fornecer

processo

material de multiplicação de determinada

responsabilidade e controle direto de seu

cultivar;

obtentor ou introdutor, mantidas as suas

XXIV - laboratório de análise de sementes e

características de identidade e pureza genéticas;

mudas: unidade constituída e credenciada

XXX - planta matriz: planta fornecedora de

especificamente para proceder a análise de

material de propagação que mantém

sementes e expedir o respectivo boletim ou

características da Planta Básica da qual seja

certificado de análise, assistida por responsável

proveniente;

técnico;

XXXI - produção: o processo de propagação de

XXV - mantenedor: pessoa física ou jurídica

sementes ou mudas;

que se responsabiliza por tornar disponível um

XXXII - produtor de muda: pessoa física ou

estoque mínimo de material de propagação de

jurídica que, assistida por responsável técnico,

uma cultivar inscrita no Registro Nacional de

produz muda destinada à comercialização;

Cultivares

suas

XXXIII - produtor de semente: pessoa física ou

características de identidade genética e pureza

jurídica que, assistida por responsável técnico,

varietal;

produz semente destinada à comercialização;

XXVI - muda: material de propagação vegetal

XXXIV - propagação: a reprodução, por

de qualquer gênero, espécie ou cultivar,

sementes

proveniente

multiplicação, por mudas e demais estruturas

-

RNC,

de

conservando

reprodução

sexuada

ou

de

melhoramento,

propriamente

ditas,

sob

ou

a

as

a

assexuada, que tenha finalidade específica de

vegetais, ou a concomitância dessas ações;

plantio;

XXXV - qualidade: conjunto de atributos

XXVII - muda certificada: muda que tenha sido

inerentes a sementes ou a mudas, que permite

submetida

comprovar a origem genética e o estado físico,

ao

processo

de

certificação,

proveniente de planta básica ou de planta

fisiológico e fitossanitário delas;

matriz;

XXXVI - reembalador: pessoa física ou jurídica
que, assistida por responsável técnico, reembala
sementes;
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XXXVII - responsável técnico: engenheiro

básica ou de semente certificada de primeira

agrônomo ou engenheiro florestal, registrado no

geração;

respectivo Conselho Regional de Engenharia,

XLIII - semente para uso próprio: quantidade

Arquitetura e Agronomia - Crea, a quem

de material de reprodução vegetal guardada

compete

pela

pelo agricultor, a cada safra, para semeadura ou

produção, beneficiamento, reembalagem ou

plantio exclusivamente na safra seguinte e em

análise de sementes em todas as suas fases, na

sua propriedade ou outra cuja posse detenha,

sua respectiva área de habilitação profissional;

observados, para cálculo da quantidade, os

XXXVIII - semente: material de reprodução

parâmetros registrados para a cultivar no

vegetal de qualquer gênero, espécie ou cultivar,

Registro Nacional de Cultivares - RNC;

proveniente

ou

XLIV - termo de conformidade: documento

assexuada, que tenha finalidade específica de

emitido pelo responsável técnico, com o

semeadura;

objetivo de atestar que a semente ou a muda foi

XXXIX - semente genética: material de

produzida de acordo com as normas e padrões

reprodução obtido a partir de processo de

estabelecidos pelo Mapa;

melhoramento

a

XLV - utilização de sementes ou mudas: uso de

responsabilidade e controle direto do seu

vegetais ou de suas partes com o objetivo de

obtentor ou introdutor, mantidas as suas

semeadura ou plantio;

características de identidade e pureza genéticas;

XLVI - usuário de sementes ou mudas: aquele

XL - semente básica: material obtido da

que utiliza sementes ou mudas com objetivo de

reprodução de semente genética, realizada de

semeadura ou plantio;

forma a garantir sua identidade genética e sua

XLVII - valor de cultivo e uso - VCU: valor

pureza varietal;

intrínseco de combinação das características

XLI - semente certificada de primeira geração:

agronômicas

material de reprodução vegetal resultante da

propriedades de uso em atividades agrícolas,

reprodução de semente básica ou de semente

industriais, comerciais ou consumo in natura.

genética;

Parágrafo único. Aplicam-se, também, no que

XLII - semente certificada de segunda geração:

couber e no que não dispuser em contrário esta

material de reprodução vegetal resultante da

Lei, os conceitos constantes da Lei nº 9.456, de

reprodução de semente genética, de semente

25 de abril de 1997.

a

responsabilidade

de

reprodução

de

plantas,

técnica

sexuada

sob

da

cultivar

com

as

suas
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CAPÍTULO II

Parágrafo único. A fiscalização do comércio

DO SISTEMA NACIONAL DE SEMENTES

estadual de sementes e mudas poderá ser

E MUDAS

exercida pelo Mapa, quando solicitado pela
unidade da Federação.

Art. 3º O Sistema Nacional de Sementes e
Mudas - SNSM compreende as seguintes

Art. 6º Compete privativamente ao Mapa a

atividades:

fiscalização

I - registro nacional de sementes e mudas -

internacional de sementes e mudas.

do

comércio

interestadual

e

Renasem;
II - registro nacional de cultivares - RNC;

CAPÍTULO III

III - produção de sementes e mudas;

DO REGISTRO NACIONAL DE SEMENTES

IV - certificação de sementes e mudas;

E MUDAS

V - análise de sementes e mudas;
VI - comercialização de sementes e mudas;
VII

-

fiscalização

da

produção,

Art. 7º Fica instituído, no Mapa, o Registro
do

Nacional de Sementes e Mudas - Renasem.

beneficiamento, da amostragem, da análise,
certificação, do armazenamento, do transporte e

Art. 8º As pessoas físicas e jurídicas que

da comercialização de sementes e mudas;

exerçam

VIII - utilização de sementes e mudas.

beneficiamento, embalagem, armazenamento,

as

atividades

de

produção,

análise, comércio, importação e exportação de
Art. 4º Compete ao Mapa promover, coordenar,

sementes e mudas ficam obrigadas à inscrição

normatizar, supervisionar, auditar e fiscalizar as

no Renasem.

ações

§ 1º O Mapa credenciará, junto ao Renasem,

decorrentes

desta

Lei

e

de

seu

regulamento.

pessoas físicas e jurídicas que atendam aos
requisitos exigidos no regulamento desta Lei,

Art. 5º Compete aos Estados e ao Distrito

para exercer as atividades de:

Federal elaborar normas e procedimentos

I - responsável técnico;

complementares

II - entidade de certificação de sementes e

relativos

à

produção

de

sementes e mudas, bem como exercer a

mudas;

fiscalização do comércio estadual.

III - certificador de sementes ou mudas de
produção própria;
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IV - laboratório de análise de sementes e de

IX - laboratório de análise de sementes ou de

mudas;

mudas;

V - amostrador de sementes e mudas.

X - amostrador;

§ 2º As pessoas físicas ou jurídicas que

XI - responsável técnico.

importem sementes ou mudas para uso próprio

Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica que

em sua propriedade, ou em propriedades de

exercer mais de uma atividade pagará somente

terceiros

ficam

o valor referente à maior anuidade e à maior

Renasem,

taxa de inscrição ou de credenciamento nas

cuja

dispensadas

posse

da

detenham,

inscrição

no

obedecidas as condições estabelecidas no

atividades que desenvolve.

regulamento desta Lei.
§ 3º Ficam isentos da inscrição no Renasem os
agricultores
reforma

familiares,

agrária

multipliquem

e

os
os

sementes

ou

assentados

CAPÍTULO IV

da

DO REGISTRO NACIONAL DE

indígenas

que

CULTIVARES

mudas

para

distribuição, troca ou comercialização entre si.

Art. 10. Fica instituído, no Mapa, o Registro
Nacional de Cultivares - RNC e o Cadastro

Art. 9º Os serviços públicos decorrentes da

Nacional de Cultivares Registradas - CNCR.

inscrição ou do credenciamento no Renasem

Parágrafo único. O CNCR é o cadastro das

serão remunerados pelo regime de preços de

cultivares registradas no RNC e de seus

serviços públicos específicos, cabendo ao Mapa

mantenedores.

fixar valores e formas de arrecadação para as
atividades de:

Art. 11. A produção, o beneficiamento e a

I - produtor de sementes;

comercialização de sementes e de mudas ficam

II - produtor de mudas;

condicionados à prévia inscrição da respectiva

III - beneficiador de sementes;

cultivar no RNC.

IV - reembalador de sementes;

§ 1º A inscrição da cultivar deverá ser única.

V - armazenador de sementes;

§ 2º A permanência da inscrição de uma

VI - comerciante de sementes;

cultivar,

VII - comerciante de mudas;

existência de pelo menos um mantenedor,

VIII - certificador de sementes ou de mudas;

excetuadas as cultivares cujo material de

no

RNC,

fica

condicionada

à
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propagação

dependa

exclusivamente

de

I - ser única, não podendo ser expressa apenas

importação.

na forma numérica;

§ 3º O Mapa poderá aceitar mais de um

II - ser diferente de denominação de cultivar

mantenedor da mesma cultivar inscrita no

preexistente;

RNC, desde que comprove possuir condições

III - não induzir a erro quanto às características

técnicas para garantir a manutenção da cultivar.

intrínsecas ou quanto à procedência da cultivar.

§ 4º O mantenedor que, por qualquer motivo,
deixar de fornecer material básico ou de

Art.

assegurar

especializada para divulgação do Cadastro

as

características

da

cultivar

declaradas na ocasião de sua inscrição no RNC

13.

O

Mapa

editará

publicação

Nacional de Cultivares Registradas.

terá seu nome excluído do registro da cultivar
no CNCR.

Art. 14. Ficam convalidadas as inscrições de

§ 5º Na hipótese de cultivar protegida, nos

cultivares já existentes no RNC, na data de

termos da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997,

publicação desta Lei, desde que, no prazo de

a inscrição deverá ser feita pelo obtentor ou por

180 (cento e oitenta) dias, os interessados

procurador legalmente autorizado.

atendam ao disposto no art. 11.

§ 6º Não é obrigatória a inscrição no RNC de
cultivar local, tradicional ou crioula, utilizada

Art. 15. O Mapa estabelecerá normas para

por agricultores familiares, assentados da

determinação de valor de cultivo e de uso -

reforma agrária ou indígenas.

VCU pertinentes a cada espécie vegetal, para a

§ 7º O regulamento desta Lei estabelecerá os

inscrição das respectivas cultivares no RNC.

critérios de permanência ou exclusão de
inscrição no RNC, das cultivares de domínio

Art. 16. A inscrição de cultivar no RNC poderá

público.

ser cancelada ou suspensa, na forma que
estabelecer o regulamento desta Lei.

Art. 12. A denominação da cultivar será
obrigatória para sua identificação e destinar-se-

Art. 17. Os serviços públicos decorrentes da

á a ser sua denominação genérica, devendo,

inscrição no RNC serão remunerados pelo

para fins de registro, obedecer aos seguintes

regime

critérios:

específicos, cabendo ao Mapa fixar valores e

de

preços

formas de arrecadação.

de

serviços

públicos
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Art. 22. As sementes e mudas deverão ser
CAPÍTULO V

identificadas com a denominação “Semente de”

DA PRODUÇÃO E DA CERTIFICAÇÃO

ou “Muda de” acrescida do nome comum da
espécie.

Art. 18. O Mapa promoverá a organização do

Parágrafo

único.

As

sementes

e

mudas

sistema de produção de sementes e mudas em

produzidas sob o processo de certificação serão

todo o território nacional, incluindo o processo

identificadas de acordo com a denominação das

de certificação, na forma que dispuser o

categorias estabelecidas no art. 23, acrescida do

regulamento desta Lei.

nome comum da espécie.

Art. 19. A produção de sementes e mudas será

Art. 23. No processo de certificação, as

de responsabilidade do produtor de sementes e

sementes e as mudas poderão ser produzidas

mudas inscrito no Renasem, competindo-lhe

segundo as seguintes categorias:

zelar pelo controle de identidade e qualidade.

I - semente genética;

Parágrafo único. A garantia do padrão mínimo

II - semente básica;

de germinação será assegurada pelo detentor da

III - semente certificada de primeira geração -

semente, seja produtor, comerciante ou usuário,

C1;

na forma que dispuser o regulamento desta Lei.

IV - semente certificada de segunda geração C2;

Art. 20. Os padrões de identidade e qualidade

V - planta básica;

das sementes e mudas, estabelecidos pelo Mapa

VI - planta matriz;

e publicados no Diário Oficial da União, serão

VII - muda certificada.

válidos em todo o território nacional.

§ 1º A obtenção de semente certificada de
segunda geração - C2, de semente certificada de

Art. 21. O produtor de sementes e de mudas

primeira geração - C1 e de semente básica se

fica obrigado a identificá-las, devendo fazer

dará, respectivamente, pela reprodução de, no

constar da respectiva embalagem, carimbo,

máximo,

rótulo

imediatamente anterior, na escala de categorias

ou

etiqueta

de

identificação,

as

uma

geração

da

categoria

especificações estabelecidas no regulamento

constante do caput.

desta Lei.

§ 2º O Mapa poderá autorizar mais de uma
geração para a multiplicação da categoria de

435

semente básica, considerando as peculiaridades

Art. 25. A inscrição de campo de produção de

de cada espécie vegetal.

sementes e mudas de cultivar protegida nos

§ 3º A produção de semente básica, semente

termos da Lei nº 9.456, de 1997, somente

certificada de primeira geração - C1 e semente

poderá ser feita mediante autorização expressa

certificada de segunda geração - C2, fica

do detentor do direito de propriedade da

condicionada à prévia inscrição dos campos de

cultivar.

produção no Mapa, observados as normas e os
padrões pertinentes a cada espécie.

Art. 26. A produção de muda não-certificada

§ 4º A produção de muda certificada fica

deverá obedecer ao disposto no regulamento

condicionada à prévia inscrição do jardim

desta Lei.

clonal de planta matriz e de planta básica, assim
como do respectivo viveiro de produção, no

Art. 27. A certificação de sementes e mudas

Mapa, observados as normas e os padrões

deverá ser efetuada pelo Mapa ou por pessoa

pertinentes.

jurídica credenciada, na forma do regulamento
desta Lei.

Art. 24. A produção de sementes da classe não-

Parágrafo único. Será facultado ao produtor de

certificada com origem genética comprovada

sementes ou de mudas certificar a sua própria

poderá ser feita por, no máximo, duas gerações

produção, desde que credenciado pelo Mapa, na

a partir de sementes certificadas, básicas ou

forma do § 1º do art. 8º desta Lei.

genéticas, condicionada à prévia inscrição dos
campos de produção no Mapa e ao atendimento
às

normas

e

padrões

estabelecidos

CAPÍTULO VI

no

DA ANÁLISE DE SEMENTES E DE MUDAS

Parágrafo único. A critério do Mapa, a

Art. 28. A análise de amostras de sementes e de

produção de sementes prevista neste artigo

mudas deverá ser executada de acordo com

poderá ser feita sem a comprovação da origem

metodologias oficializadas pelo Mapa.

regulamento desta Lei.

genética, quando ainda não houver tecnologia
disponível para a produção de semente genética

Art. 29. As análises de amostras de sementes e

da respectiva espécie.

de mudas somente serão válidas, para os fins
previstos

nesta

Lei,

quando

realizadas
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diretamente pelo Mapa ou por laboratório por

Art. 32. A comercialização e o transporte de

ele credenciado ou reconhecido.

sementes tratadas com produtos químicos ou

Parágrafo único. Os resultados das análises

agrotóxicos deverão obedecer ao disposto no

somente terão valor, para fins de fiscalização,

regulamento desta Lei.

quando

obtidos

de

amostras

oficiais

e

analisadas diretamente pelo Mapa ou por

CAPÍTULO VIII

laboratório oficial por ele credenciado.

DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

CAPÍTULO VII

Art. 33. A produção de sementes e mudas

DO COMÉRCIO INTERNO

destinadas ao comércio internacional deverá
obedecer às normas específicas estabelecidas

Art. 30. O comércio e o transporte de sementes

pelo Mapa, atendidas as exigências de acordos

e

e tratados que regem o comércio internacional

de

mudas

ficam

condicionados

ao

atendimento dos padrões de identidade e de

ou

aquelas

estabelecidas

qualidade estabelecidos pelo Mapa.

importador, conforme o caso.

com

o

país

Parágrafo único. Em situações emergenciais e
por prazo determinado, o Mapa poderá

Art. 34. Somente poderão ser importadas

autorizar a comercialização de material de

sementes ou mudas de cultivares inscritas no

propagação com padrões de identidade e

Registro Nacional de Cultivares.

qualidade abaixo dos mínimos estabelecidos.

Parágrafo único. Ficam isentas de inscrição no
RNC as cultivares importadas para fins de

Art. 31. As sementes e mudas deverão ser

pesquisa, de ensaios de valor de cultivo e uso,

identificadas, constando sua categoria, na forma

ou de reexportação.

estabelecida no art. 23 e deverão, ao ser
transportadas, comercializadas ou estocadas,

Art. 35. A semente ou muda importada deve

estar acompanhadas de nota fiscal ou nota fiscal

estar acompanhada da documentação prevista

do produtor e do certificado de semente ou do

no regulamento desta Lei.

termo de conformidade, conforme definido no

§ 1º A semente ou muda importada não poderá,

regulamento desta Lei.

sem prévia autorização do Mapa, ser usada,
ainda que parcialmente, para fins diversos
daqueles que motivaram sua importação.
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§ 2º As sementes ou mudas importadas, quando

acesso

condenadas, devem, a critério do Mapa, ser

documentos ou pessoas referidas no caput.

devolvidas,

reexportadas,

destruídas

a

quaisquer

estabelecimentos,

ou

utilizadas para outro fim.

Art. 38. O Mapa poderá descentralizar, por
convênio ou acordo com entes públicos, a

CAPÍTULO IX

execução do serviço de fiscalização de que trata

DA UTILIZAÇÃO

esta Lei, na forma de seu regulamento.
Parágrafo único. A delegação de competência

Art. 36. Compete ao Mapa orientar a utilização

prevista no caput fica sujeita a auditorias

de sementes e mudas no País, com o objetivo de

regulares, executadas pelo Mapa conforme

evitar seu uso indevido e prejuízos à agricultura

estabelecido no regulamento desta Lei.

nacional,

conforme

estabelecido

no

regulamento desta Lei.

Art. 39. Toda semente ou muda, embalada ou a
granel, armazenada ou em trânsito, identificada

CAPÍTULO X

ou não, está sujeita à fiscalização, na forma que

DA FISCALIZAÇÃO

dispuser o regulamento.

Art. 37. Estão sujeitas à fiscalização, pelo

CAPÍTULO XI

Mapa, as pessoas físicas e jurídicas que

DAS COMISSÕES DE SEMENTES E

produzam, beneficiem, analisem, embalem,

MUDAS

reembalem,

amostrem,

certifiquem,

armazenem, transportem, importem, exportem,

Art. 40. Ficam criadas as Comissões de

utilizem ou comercializem sementes ou mudas.

Sementes e Mudas, órgãos colegiados, de

§ 1º A fiscalização de que trata este artigo é de

caráter consultivo e de assessoramento ao

competência do Mapa e será exercida por fiscal

Mapa, às quais compete propor normas e

por ele capacitado, sem prejuízo do disposto no

procedimentos complementares, relativos à

art. 5º

produção, comércio e utilização de sementes e

§ 2º Compete ao fiscal exercer a fiscalização da

mudas.

produção, do beneficiamento, do comércio e da

§ 1º As Comissões de Sementes e Mudas, a

utilização de sementes e mudas, sendo- lhe

serem instaladas nas unidades da Federação,

assegurado, no exercício de suas funções, livre

serão

compostas

por

representantes

de
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entidades federais, estaduais e municipais e da

Art. 42. No ato da ação fiscal serão adotadas

iniciativa privada, vinculadas à fiscalização, à

como medidas cautelares, conforme dispuser o

pesquisa, ao ensino, à assistência técnica e

regulamento desta Lei:

extensão rural, à produção, ao comércio e ao

I - suspensão da comercialização; ou

uso de sementes e mudas.

II - interdição de estabelecimento.

§ 2º A composição, a estrutura, as atribuições e
as

responsabilidades

das

Comissões

de

Art. 43. Sem prejuízo da responsabilidade

Sementes e Mudas serão estabelecidas no

penal e civil cabível, a inobservância das

regulamento desta Lei.

disposições desta Lei sujeita as pessoas físicas e

§ 3º Cabe ao Mapa a coordenação, em âmbito

jurídicas, referidas no art. 8º, às seguintes

nacional, das Comissões de Sementes e Mudas.

penalidades,

isolada

ou

cumulativamente,

conforme dispuser o regulamento desta Lei:
CAPÍTULO XII

I - advertência;

DAS PROIBIÇÕES

II - multa pecuniária;
III - apreensão das sementes ou mudas;

Art. 41. Ficam proibidos a produção, o

IV - condenação das sementes ou mudas;

beneficiamento, o armazenamento, a análise, o

V - suspensão da inscrição no Renasem;

comércio, o transporte e a utilização de

VI - cassação da inscrição no Renasem.

sementes e mudas em desacordo com o

Parágrafo único. A multa pecuniária será de

estabelecido

valor equivalente a até 250% (duzentos e

nesta

Lei

e

em

sua

regulamentação.

cinqüenta por cento) do valor comercial do

Parágrafo único. A classificação das infrações

produto fiscalizado, quando incidir sobre a

desta Lei e as respectivas penalidades serão

produção, beneficiamento ou comercialização.

disciplinadas no regulamento.
Art. 44. O responsável técnico, o amostrador
CAPÍTULO XIII
DAS MEDIDAS CAUTELARES E DAS
PENALIDADES

ou o certificador que descumprir os dispositivos
desta

Lei,

penalidades,

estará
isolada

sujeito
ou

às

seguintes

cumulativamente,

conforme dispuser a regulamentação desta Lei:
I - advertência;
II - multa pecuniária;
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III - suspensão do credenciamento;

sementes de espécies florestais, nativas ou

IV - cassação do credenciamento.

exóticas,

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no

ambiental, bem como para as demais espécies

caput deste artigo, fica o órgão fiscalizador

referidas no parágrafo único do art. 24.

ou

de

interesse

medicinal

ou

obrigado a comunicar as eventuais ocorrências,
imediatamente,
Regional

ao

de

respectivo

Engenharia,

Conselho

Arquitetura

e

Agronomia - Crea.

Art. 48. Observadas as demais exigências desta
Lei, é vedado o estabelecimento de restrições à
inclusão de sementes e mudas de cultivar local,
tradicional ou crioula em programas de

CAPÍTULO XIV

financiamento ou em programas públicos de

DISPOSIÇÕES FINAIS

distribuição

ou

troca

de

sementes,

desenvolvidos junto a agricultores familiares.
Art.

45.

As

sementes

produzidas

de

conformidade com o estabelecido no caput do

Art. 49. O Mapa estabelecerá os mecanismos

art. 24 e denominadas na forma do caput do art.

de coordenação e execução das atividades

22

previstas nesta Lei.

poderão

ser

comercializadas

com

a

designação de “sementes fiscalizadas”, por um
prazo máximo de 2 (dois) anos, contado a partir

Art. 50. O Poder Executivo regulamentará esta

da data de publicação desta Lei.

Lei nº prazo de 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua publicação.

Art. 46. O produto da arrecadação a que se
referem os arts. 9º e 17 será recolhido ao Fundo

Art. 51. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa)

Federal Agropecuário, de conformidade com a

dias após a data de sua publicação.

legislação vigente, e aplicado na execução dos
serviços de que trata esta Lei, conforme

Art. 52. Fica revogada a Lei nº 6.507, de 19 de

regulamentação.

dezembro de 1977.

Art. 47. Fica o Mapa autorizado a estabelecer
mecanismos específicos e, no que couber,
exceções

ao

disposto

nesta

Lei,

para

regulamentação da produção e do comércio de
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DECISÃO 2004/46/CE, DE 29 DE ABRIL DE 2004
Relativa

a

medidas

de

emergência

igualmente, em 2003, infestações dos citrinos

temporárias respeitantes a determinados

originários

citrinos originários da Argentina ou do

citricarpa Kiely (todas as estirpes patogénicas

Brasil.

para os citrinos).

A

COMISSÃO

DAS

do

Brasil

com

Guignardia

COMUNIDADES

(2) A Espanha tomou medidas de emergência

EUROPEIAS, Tendo em conta o Tratado que

oficiais no sentido de proibir a importação de

institui a Comunidade Europeia, Tendo em

citrinos originários da Argentina ou do Brasil

conta a Directiva 2000/29/CE do Conselho, de

no seu território a partir de 12 de Novembro de

8 de Maio de 2000, relativa a medidas de

2003.

protecção contra a introdução na Comunidade

(3) A Directiva 2000/29/CE requer que, por

de organismos prejudiciais às plantas e

forma a proteger a Comunidade da introdução

produtos vegetais e contra a sua propagação no

destes organismos prejudiciais, os citrinos

interior da Comunidade1, e, nomeadamente, o

originários

n.º 3 do seu artigo 16.º, Considerando o

determinados

seguinte:

nomeadamente os estabelecidos nos pontos

de

países

terceiros

requisitos

cumpram
técnicos,

16.2 e 16.4 da Secção I, Parte A, do Anexo IV
(1) A Espanha informou os demais Estados-

dessa directiva. As informações recebidas da

Membros e a Comissão que inspecções

Espanha, dos Países Baixos e do Reino Unido

fitossanitárias efectuadas em 2003 tinham

demonstram que estes requisitos não foram

detectado numerosas infestações de citrinos

cumpridos

originários da Argentina ou do Brasil com

importados da Argentina e do Brasil.

no

que

respeita

aos

citrinos

organismos prejudiciais, nomeadamente das
espécies Guignardia citricarpa Kiely (todas as

(4) Por conseguinte, devem ser tomadas

estirpes

medidas

patogénicas

para

os

citrinos)

e

de

emergência

temporárias,

de

Xanthomonas campestris (todas as estirpes

aplicação às importações de citrinos, originários

patogénicas para os citrinos). Além disso, os

da Argentina ou do Brasil, na Comunidade.

Países Baixos e o Reino Unido comunicaram
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1 JO L 169 de 10.07.2000, p. 1. Directiva com

Poncirus Raf. E seus híbridos (doravante

a última redacção que lhe foi dada pela

designados “citrinos”), originários da Argentina

Directiva 2004/31/CE da Comissão (JO L 85 de

ou do Brasil, só podem ser introduzidos no

23.3.2004, p. 18).

território da Comunidade se cumprirem os

PT Jornal Oficial da União Europeia 30.4.2004

requisitos estabelecidos no Anexo à presente

L 151/80

decisão.

(5) Se se verificar que essas medidas de

Artigo 2º

emergência não são suficientes para impedir a

Sem prejuízo do disposto na Directiva 94/3/CE

introdução dos organismos prejudiciais em

da Comissão2, cada Estado-Membro que

causa, ou que não foram cumpridas, devem ser

importar citrinos originários da Argentina ou do

previstas medidas mais estritas ou alternativas.

Brasil apresentará à Comissão e aos restantes
Estados- Membros, até 31 de Dezembro de

(6) O efeito das medidas de emergência deverá

2004, um relatório técnico circunstanciado

ser

acerca

avaliado

continuamente

até

30

de

dos

resultados

das

inspecções

Novembro de 2004, nomeadamente com base

fitossanitárias efectuadas a estes frutos em

nas informações a fornecer pelos Estados-

conformidade com o n.º 1 do artigo 13.º da

Membros. Deverão ser consideradas eventuais

Directiva 2000/29/CE entre 1 de Maio e 30 de

medidas suplementares à luz dos resultados

Novembro de 2004.

dessa avaliação.
Artigo 3º
(7) As medidas previstas na presente decisão

Entre 1 de Maio e 30 de Novembro de 2004, a

estão em conformidade com o parecer do

Comissão

Comité Fitossanitário Permanente, ADOPTOU

desenrolar da situação. Se se verificar que as

A PRESENTE DECISÃO:

medidas de emergência não são suficientes para

acompanhará

continuamente

o

impedir a introdução de Guignardia citricarpa
Artigo 1º

Kiely (todas as estirpes patogénicas para os

Em derrogação dos pontos 16.2 e 16.4 da

citrinos) e Xanthomonas campestris (todas as

Secção I, Parte A, do Anexo IV da Directiva

estirpes patogénicas para os citrinos), ou que

2000/29/CE, a partir de 1 de Maio de 2004, os

não foram cumpridas, a Comissão deverá tomar

frutos de Citrus L., Fortunella Swingle,

medidas mais estritas ou alternativas, ao abrigo
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do procedimento estabelecido no n.º 3 do artigo
16.º da Directiva 2000/29/CE.

ANEXO

Artigo 4.º

Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos

A Espanha adaptará, até 30 de Abril de 2004, as

frutos referidas nos pontos 16.1, 16.3 e 16.5 da

medidas que aprovou com vista à protecção

Secção I, Parte A, do Anexo IV da Directiva

contra

2000/29/CE,

a

introdução

e

propagação

de

Guignardia citricarpa Kiely (todas as estirpes

aplicar-se-ão

os

seguintes

requisitos:

patogénicas para os citrinos) e Xanthomonas
campestris (todas as estirpes patogénicas para

1. Os citrinos originários da Argentina e do

os citrinos), de modo tal que as mesmas

Brasil serão acompanhados do certificado

medidas passem a estar em conformidade com

referido no n.º 1 do artigo 13.º da Directiva

os artigos 1.º e 2.º da presente decisão; dessa

2000/29/CE, que declarará oficialmente:

adaptação

a) que os frutos são originários de uma área

informará

imediatamente

a

Comissão.

reconhecidamente

2 JO L 32 de 05.02.1994, p. 37 e rectificação

campestris (todas as estirpes patogénicas para

(JO L 59 de 3.3.1995, p. 30). 30.4.2004 PT

os

Jornal Oficial da União Europeia L 151/81

procedimento referido no n.º 2 do artigo 18.º da

citrinos),

isenta

em

de

Xanthomonas

conformidade

com

o

Directiva 2000/29/CE, área essa mencionada no
Artigo 5.º

certificado,

A presente decisão será objecto de revisão até

ou

31 de Janeiro de 2005.

b) – que, em conformidade com um regime de
exames

e

controlos

oficiais,

sintomas

de

não

foram

Artigo 6.º

observados

Xanthomonas

Os Estados-Membros são os destinatários da

campestris (todas as estirpes patogénicas para

presente decisão. Feito em Bruxelas, em 29 de

os citrinos) no lugar de produção desde o ínicio

Abril de 2004. Pela Comissão, David BYRNE

do último ciclo vegetativo,

Membro da Comissão

e

______

– que, em conformidade com um regime de

PT Jornal Oficial da União Europeia 30.4.2004

exames e controlos oficiais, incluindo um

L 151/82

regime de testes apropriado, que os frutos
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colhidos no lugar de produção se encontram

patogénicas para os citrinos) no lugar de

indemnes de Xanthomonas campestris (todas as

produção desde o ínicio do último ciclo

estirpes patogénicas para os citrinos),

vegetativo e que nenhum dos frutos colhidos no

e

lugar de produção mostrou, na sequência de

– que os frutos foram sujeitos a um tratamento

exame oficial, sintomas da presença deste

do tipo ortofenilfenato de sódio, mencionado no

organismo,

certificado,

e

e

– que o lugar de produção, as instalações de

– que o lugar de produção, as instalações de

acondicionamento, os exportadores e quaisquer

acondicionamento, os exportadores e quaisquer

outros operadores envolvidos no manuseamento

outros operadores envolvidos no manuseamento

dos frutos estão oficialmente registados para

dos frutos estão oficialmente registados para

este fim.

este fim.
3. Os frutos abrangidos pela presente decisão só
2. Os citrinos, à excepção de Citrus aurantium

poderão ser introduzidos na Comunidade se o

L., originários da Argentina ou do Brasil, serão

seu transporte, do lugar de produção para o

acompanhados do certificado referido no n.º 1

ponto de exportação para a Comunidade, for

do artigo 13.º da Directiva 2000/29/CE, que

acompanhado por documentos emitidos sob a

declarará oficialmente:

autoridade e a supervisão da organização

a) que os frutos são originários de uma área

nacional

reconhecidamente

Guignardia

Argentina ou do Brasil, consoante o caso,

citricarpa Kiely (todas as estirpes patogénicas

documentos esses que fazem parte de um

para os citrinos), em conformidade com o

sistema documental cujas informações são

procedimento referido no n.º 2 do artigo 18.º da

disponibilizadas à Comissão.

isenta

de

Directiva 2000/29/CE, área essa mencionada no
certificado,
ou
30.4.2004 PT Jornal Oficial da União Europeia
L 151/83
b) – que não foram observados sintomas de
Guignardia citricarpa Kiely (todas as estirpes

de

protecção

fitossanitária

da
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DECRETO FEDERAL Nº 5.153, DE 23 DE JULHO DE 2004

Aprova o Regulamento da Lei nº 10.711, de 5
de agosto de 2003, que dispõe sobre o

CAPÍTULO I

Sistema Nacional de Sementes e Mudas -

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

SNSM, e dá outras providências.
Art. 1º As atividades do Sistema Nacional de
.Art. 1º Fica aprovado o Anexo Regulamento

Sementes e Mudas - SNSM serão reguladas de

da Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, que

acordo com o disposto na Lei nº 10.711, de 5 de

dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e

agosto de 2003, neste Regulamento e em

Mudas - SNSM.

normas complementares.
Parágrafo único. As ações decorrentes das

.Art. 2º Compete ao Ministro de Estado da

atividades previstas neste Regulamento serão

Agricultura, Pecuária e Abastecimento a edição

exercidas pelo Ministério da Agricultura,

dos atos e normas complementares previstos no

Pecuária e Abastecimento, resguardada a

Regulamento ora aprovado.

competência prevista no art. 5º da Lei nº
10.711, de 2003.

.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Art.

2º

Para

efeito

deste

Regulamento,

respeitadas as definições constantes da Lei nº
.Art. 4º Revogam-se os Decretos nºs 81.771, de

10.711, de 2003, entende-se por:

7 de junho de 1978, e 2.854, de 2 de dezembro

I - amostra de identificação: amostra com a

de 1998.

finalidade de identificação do lote de sementes
ou de mudas;
ANEXO

II - análise de semente ou de muda:
procedimentos técnicos utilizados para avaliar a

REGULAMENTO DA LEI Nº 10.711, DE 5

qualidade e a identidade da amostra;

DE AGOSTO DE 2003, QUE DISPÕE SOBRE

III - atestado de origem genética: documento

O SISTEMA NACIONAL DE SEMENTES E

que garante a identidade genética do material

MUDAS – SNSM

de propagação, emitido por melhorista;
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IV - auditoria: avaliação e verificação, mediante

IX

o exame de processos e atividades, aplicável às

habilitação, pelo Ministério da Agricultura,

entidades delegadas e pessoas credenciadas, em

Pecuária e Abastecimento, de pessoa física ou

intervalos definidos, com o objetivo de verificar

jurídica, para a execução de atividades previstas

se foram implementadas e se estão sendo

neste Regulamento, atendidos os requisitos

mantidas as condições em que a delegação ou o

legais estabelecidos;

credenciamento foi concedido;

X - cultura de tecidos: método de propagação

V - boletim de análise de semente ou de muda:

vegetativa por meio de técnicas de excisão,

documento emitido por laboratório de análise

desinfestação e cultura, em meio nutritivo, em

credenciado pelo Ministério da Agricultura,

condições assépticas, de células e de tecidos ou

Pecuária e Abastecimento, que expressa o

órgãos de plantas;

resultado de análise;

XI - embalagem de tamanho diferenciado:

VI - boletim oficial de análise de semente ou de

embalagem para acondicionar sementes de

muda:

tamanho superior a duzentos e cinqüenta

documento emitido por laboratório oficial de

quilogramas;

análise do Ministério da Agricultura, Pecuária e

XII

Abastecimento, ou por ele credenciado, que

embalagem que se distingue de saco de papel

expressa o resultado de análise de uma amostra

multifoliado ou de polipropileno, utilizada para

oficial;

acondicionamento de sementes de grandes

VII - borbulheira: conjunto de plantas de uma

culturas;

mesma espécie ou cultivar proveniente de

XIII - internalização: ato de autorizar o

planta

ingresso, no País, de semente ou de muda,

básica,

planta

matriz

ou

muda

-

credenciamento:

-

embalagem

de

reconhecimento

tipo

e

diferenciado:

certificada, destinado a fornecer borbulhas;

obedecida a legislação vigente;

VIII - certificador de semente ou muda de

XIV

produção própria: pessoa física ou jurídica,

homogêneos, obtidos por algum processo

inscrito no Registro Nacional de Sementes e

autogâmico continuado;

Mudas - RENASEM, como produtor de

XV - lote: quantidade definida de sementes ou

semente

pelo

de mudas, identificada por letra, número ou

e

combinação dos dois, da qual cada porção é,

Abastecimento para executar a certificação de

dentro de tolerâncias permitidas, homogênea e

Ministério

ou

de
da

sua produção;

muda,

credenciado

Agricultura,

Pecuária

-

linhagens:

materiais

genéticos
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uniforme para as informações contidas na

XXII - reanálise: análise de sementes realizada

identificação;

em amostra duplicata de um mesmo lote, ou

XVI - micropropagação: método de propagação

análise realizada em nova amostra do lote,

vegetativa de planta in vitro, por meio de

visando, exclusivamente, à revalidação da

cultura de tecidos;

validade do teste de germinação, de viabilidade

XVII - mistura de sementes: mistura, em um

ou sementes infestadas;

mesmo lote, de sementes de espécies ou de

XXIII - reexportação: operação com objetivo de

cultivares distintas, individualmente inscritas

exportar a produção de sementes obtidas de

no Registro Nacional de Cultivares - RNC,

cultivar ou linhagem importada exclusivamente

tecnicamente justificada e autorizada pelo

para este fim, exportar novamente semente

Ministério

internalizada no País, ou, ainda, devolver

da

Agricultura,

Pecuária

e

Abastecimento;

produto à origem, como medida punitiva,

XVIII - muda para uso próprio: muda

quando do descumprimento de legislação

produzida por usuário, com a finalidade de

brasileira;

plantio em área de sua propriedade ou de que

XXIV - semente nociva: semente de espécie

detenha

que, por ser de difícil erradicação no campo ou

a

posse,

sendo

vedada

a

sua

comercialização;
XIX

-

origem

de remoção no beneficiamento, é prejudicial à
genética:

conjunto

de

cultura ou a seu produto, sendo relacionada e

informações que identifica os progenitores e

limitada,

especifica o processo utilizado para a obtenção

estabelecidos pelo Ministério da Agricultura,

de uma cultivar;

Pecuária

XX - padrão: conjunto de atributos de

complementares;

qualidade e de identidade, estabelecido pelo

XXV - semente nociva proibida: semente de

Ministério

e

espécie cuja presença não é permitida junto às

Abastecimento, que condiciona a produção e a

sementes do lote, conforme normas e padrões

comercialização de sementes e de mudas;

estabelecidos pelo Ministério da Agricultura,

XXI - propagação in vitro: propagação vegetal

Pecuária

em ambiente artificial, usando frascos de

complementares;

cultura, técnicas assépticas e meio nutritivo

XXVI - semente nociva tolerada: semente de

adequado para crescimento e desenvolvimento

espécie cuja presença junto às sementes da

das plantas;

amostra é permitida dentro de limites máximos,

da

Agricultura,

Pecuária

conforme

e

e

normas

Abastecimento

Abastecimento

e

em

em

padrões

normas

normas
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específicos e globais, fixados em normas e

responsabiliza,

padrões

da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pelo

Agricultura, Pecuária e Abastecimento em

acompanhamento técnico de todas as etapas da

normas complementares;

produção; e

XXVII - semente invasora silvestre: semente

XXXII

silvestre reconhecida como invasora e cuja

demarcada e tecnicamente adequada para a

presença junto às sementes comerciais é,

produção e manutenção de mudas.

estabelecidos

pelo

Ministério

-

junto

viveiro:

ao

área

Ministério

da

convenientemente

individual e globalmente, limitada, conforme
normas e padrões estabelecidos pelo Ministério

CAPÍTULO II

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em

DO SISTEMA NACIONAL DE SEMENTES
E MUDAS – SNSM

normas complementares;
XXVIII - sementes puras: percentagem de
sementes ou unidades de dispersão pertencentes

Art. 3º O Sistema Nacional de Sementes e

à espécie em análise;

Mudas - SNSM é composto das seguintes

XXIX - sementes revestidas: aquelas em que

atividades:

materiais diferenciados tenham sido aplicados

I - Registro Nacional de Sementes e Mudas -

no seu revestimento de modo a se obter uma

RENASEM;

identificação positiva individual de todas as

II - Registro Nacional de Cultivares - RNC;

sementes e do material inerte, apresentando-se

III - produção de sementes e mudas;

pelotizadas, incrustadas, em grânulos, em

IV - certificação de sementes e mudas;

lâminas ou em forma de fitas, com ou sem

V - análise de sementes e mudas;

tratamento por agrotóxicos, e cuja identificação

VI - comercialização de sementes e mudas;

é

VII

impraticável

se

destruída

a

estrutura

-

fiscalização

da

produção,

do

apresentada para análise;

beneficiamento, da amostragem, da análise, da

XXX - sementes tratadas: sementes nas quais

certificação,

agrotóxicos, corantes ou outros aditivos foram

armazenamento,

aplicados,

comercialização de sementes e mudas; e

não

resultando

em

mudança

significativa de tamanho, formato ou peso da

da

reembalagem,
do

transporte

VIII - utilização de sementes e mudas.

semente original;
XXXI - termo de compromisso: documento
mediante o qual o responsável técnico se

CAPÍTULO III

do
e

da
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DO REGISTRO NACIONAL DE SEMENTES
E MUDAS – RENASEM

comercialização e multiplicação de sementes ou
mudas

for

efetuada

cooperativas

de

por

associações

agricultores

conforme

atividade

Desenvolvimento Agrário, desde que sua

produção,

reembalagem,
comércio,

beneficiamento,

armazenamento,

importação

ou

análise,

exportação

de

pelo

familiares,

Art. 4º A pessoa física ou jurídica, que exerça
de

definido

e

Ministério

do

produção seja proveniente exclusivamente do
público beneficiário de que trata a Lei nº

semente ou muda, fica obrigada a se inscrever

11.326,

no Registro Nacional de Sementes e Mudas -

(Redação dada pelo Decreto 7794/2012)

RENASEM.

______________________________________

§ 1º A pessoa física ou jurídica que importar

_______________________________

semente ou muda para uso próprio em sua

Redações Anteriores

propriedade ou em propriedade de terceiro cuja

§ 4º A inscrição prevista no caput, quando se

posse detenha fica dispensada da inscrição no

tratar de pessoa jurídica com mais de um

RENASEM,

condições

estabelecimento, dar-se-á individualmente, pelo

estabelecidas neste Regulamento e em normas

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ,

complementares.

inclusive matriz e filial que estejam localizadas

§ 2º Ficam dispensados de inscrição no

na mesma unidade da Federação.

obedecidas

às

de

2006,

e

seus

regulamentos.

RENASEM aqueles que atendam aos requisitos
de que tratam o caput e o § 2º do art. 3º da Lei

Art. 5º Para a inscrição no RENASEM, o

nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e

interessado deverá apresentar ao Ministério da

multipliquem

Agricultura, Pecuária e Abastecimento os

sementes

ou

mudas

para

distribuição, troca e comercialização entre si,

seguintes documentos:

ainda que situados em diferentes unidades da

I - requerimento, por meio de formulário

federação.

próprio,

(Redação

dada

pelo

Decreto

assinado

pelo

interessado

ou

7794/2012)

representante legal, constando as atividades

______________________________________

para as quais requer a inscrição;

_______________________________

II - comprovante do pagamento da taxa

Redações Anteriores

correspondente;

§ 3º A dispensa de que trata o § 2º ocorrerá

III - relação das espécies com que trabalha;

também

quando

a

distribuição,

troca,
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IV - cópia do contrato social registrado na junta

equipamentos da unidade de propagação in

comercial ou equivalente, quando pessoa

vitro, própria ou de terceiros; e

jurídica, constando dentre as atividades da

c) termo de compromisso firmado pelo

empresa aquelas para as quais requer a

responsável técnico;

inscrição;

III - quando beneficiador:

V - cópia do CNPJ ou Cadastro de Pessoa

a) relação de equipamentos e memorial

Física - CPF;

descritivo

VI - cópia da inscrição estadual ou equivalente,

capacidade operacional;

quando for o caso; e

b) declaração de uso exclusivo da infra-

VII - declaração do interessado de que está

estrutura, durante o período de beneficiamento

adimplente junto ao Ministério da Agricultura,

de sementes, para as espécies em que está

Pecuária e Abastecimento.

inscrito; e

§ 1º Além dos documentos exigidos neste

c) termo de compromisso firmado pelo

artigo, o interessado deverá apresentar:

responsável técnico;

I - quando produtor de sementes:

IV - quando reembalador:

a) relação de equipamentos e memorial

a) relação de equipamentos e memorial

descritivo da infraestrutura, de que conste a

descritivo

capacidade operacional para as atividades de

capacidade operacional; e

beneficiamento

b) termo de compromisso firmado pelo

e

armazenagem,

quando

da

da

infraestrutura,

infraestrutura,

constando

constando

a

a

própria;

responsável técnico;

b) contrato de prestação de serviços de

V - quando armazenador:

beneficiamento e armazenagem, quando estes

a) relação de equipamentos e memorial

serviços forem realizados por terceiros; e

descritivo

c) termo de compromisso firmado pelo

capacidade operacional;

responsável técnico;

b) declaração de uso exclusivo da infra-

II - quando produtor de mudas:

estrutura, durante o período de armazenamento

a) relação de instalações e equipamentos para

de sementes, para as espécies em que está

produção,

inscrito; e

da

qual

conste

a

capacidade

da

infraestrutura,

constando

a

operacional, própria ou de terceiros;

c) termo de compromisso firmado pelo

b) memorial descritivo, do qual conste a

responsável técnico;

capacidade operacional das instalações e dos
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VI - quando laboratório de análise de sementes

I - requerimento, por meio de formulário

ou de mudas: relação de equipamentos e

próprio, assinado pelo interessado ou seu

memorial

representante legal, constando as atividades

descritivo

da

infra-estrutura,

constando a capacidade operacional.

para as quais requer a inscrição;

§ 2º A concessão da inscrição ficará, a critério

II - comprovante do pagamento da taxa

do órgão fiscalizador, condicionada à vistoria

correspondente;

prévia.

III - relação das espécies para as quais pretenda

§ 3º A vistoria prevista no § 2º, quando se fizer

o credenciamento, quando for o caso;

necessária, será efetivada no prazo máximo de

IV - cópia do contrato social registrado na junta

dez

comercial, ou documento equivalente, quando

dias,

contado

do

atendimento

das

exigências estabelecidas neste artigo.

pessoa jurídica, constando dentre as atividades

§ 4º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

da empresa aquelas para as quais requer o

Abastecimento

credenciamento;

expedirá

normas

complementares dispondo sobre os casos em

V - cópia do CNPJ atualizado ou CPF,

que se mostra desnecessária a realização da

conforme o caso;

vistoria prévia de que trata o § 2º

VI - cópia da inscrição estadual ou documento

§ 5º A não-realização da vistoria prévia de que

equivalente, conforme o caso; e

trata

VII - declaração do interessado de que está

o

§

2º

deverá

ser

devidamente

fundamentada pelo órgão fiscalizador.

adimplente junto ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Art. 6º O responsável técnico, a entidade de

§ 1º Além dos documentos exigidos neste

certificação, o certificador de produção própria,

artigo, o interessado deverá apresentar:

o laboratório de análise e o amostrador de

I - quando responsável técnico: comprovante do

sementes e mudas exercerão suas respectivas

registro profissional no Conselho Regional de

atividades, para os fins deste Decreto, quando

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,

credenciados no RENASEM.

como Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro
Florestal, conforme o caso;

Art. 7º Para credenciamento no RENASEM, o

II - quando entidade de certificação de

interessado deverá apresentar ao Ministério da

sementes ou de mudas:

Agricultura, Pecuária e Abastecimento os

a) termo de compromisso firmado pelo

seguintes documentos:

responsável técnico;
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b) comprovação da existência de corpo técnico

c) termo de compromisso firmado pelo

qualificado em tecnologia da produção de

responsável técnico, Engenheiro Agrônomo ou

sementes ou de mudas, compatível com as

Engenheiro

atividades a serem desenvolvidas, de acordo

RENASEM;

com

V - quando amostrador de sementes e mudas:

o

estabelecido

em

normas

complementares;
c)

comprovação

Florestal,

qualificação
da

disponibilidade

de

técnica

credenciado

em

no

amostragem

reconhecida pelo Ministério da Agricultura,

laboratório de análise de sementes ou de mudas,

Pecuária

próprio ou de terceiros mediante contrato,

estabelecido em normas complementares.

credenciado de acordo com a legislação

§ 2º A concessão do credenciamento ficará, a

vigente;

critério do órgão fiscalizador, condicionada a

d) comprovação da existência de programa de

vistoria prévia.

capacitação e atualização contínua do corpo

§ 3º A vistoria prevista no § 2º, quando se fizer

técnico; e

necessária, será efetivada no prazo máximo de

e) manual de procedimentos operacionais, por

dez

espécie, atendendo às normas oficiais de

exigências estabelecidas neste artigo.

produção vigentes;

§ 4º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

III - quando certificador de sementes ou de

Abastecimento

mudas de produção própria:

complementares dispondo sobre os casos em

a) inscrição no RENASEM como produtor; e

que se mostra desnecessária a realização da

b) comprovação de atendimento das exigências

vistoria prévia de que trata o § 2º

previstas no inciso II deste parágrafo;

§ 5º A não-realização da vistoria prévia de que

IV - quando laboratório de análise de sementes

trata

ou de mudas:

fundamentada pelo órgão fiscalizador.

a) inscrição no RENASEM;

§ 6º Para o credenciamento no RENASEM dos

b) comprovação da existência de pessoal

laboratórios de análise de sementes ou de

qualificado em tecnologia de análise de

mudas,

sementes ou de mudas, compatível com as

previstas nos incisos I a VII do caput deste

atividades a serem desenvolvidas, de acordo

artigo.

com

o

estabelecido

complementares; e

em

normas

e

dias,

o

Abastecimento,

contado

§

serão

do

conforme

atendimento

expedirá

2º

deverá

normas

ser

dispensadas

das

devidamente

as

exigências
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Art. 8º A inscrição e o credenciamento no

públicos específicos, cabendo ao Ministério da

RENASEM terão validade de três anos e

Agricultura, Pecuária e Abastecimento fixar

poderão ser renovados por iguais períodos,

valores e formas de arrecadação para as

desde que solicitados e atendidas as exigências

atividades de:

constantes deste Regulamento.

I - produtor de sementes;

Parágrafo

único.

credenciamento
cancelados

A

inscrição

serão

quando

e

o

automaticamente

não

solicitadas

II - produtor de mudas;
III - beneficiador de sementes;

as

IV - reembalador de sementes;

renovações até sessenta dias da data dos seus

V - armazenador de sementes;

vencimentos.

VI - comerciante de sementes;
VII - comerciante de mudas;

Art.

9º

Qualquer

alteração

nos

dados

VIII - certificador de sementes ou de mudas;

fornecidos por ocasião da inscrição e do

IX - laboratório de análise de sementes ou de

credenciamento deverá ser comunicada ao

mudas;

Ministério

X - amostrador; e

da

Agricultura,

Pecuária

e

Abastecimento, acompanhada da documentação

XI - responsável técnico.

correspondente, no prazo máximo de trinta dias

Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica que

da ocorrência, que será juntada aos autos do

exercer mais de uma atividade pagará somente

processo

os valores correspondentes à maior anuidade e

originário

de

inscrição

ou

credenciamento.

à maior taxa de inscrição ou de credenciamento
referentes

Art. 10. A inscrição e o credenciamento dos

às

respectivas

atividades

que

desenvolve.

executores das atividades constantes dos arts. 4º
e

6º

deste

Regulamento,

conformidade

com

Regulamento

e

as

far-se-ão

disposições
demais

em
deste

normas

CAPÍTULO IV
DO REGISTRO NACIONAL DE
CULTIVARES – RNC

complementares.
Art. 12. O Registro Nacional de Cultivares Art. 11. Os serviços decorrentes da inscrição

RNC tem por finalidade habilitar previamente

ou do credenciamento no RENASEM serão

cultivares para a produção, o beneficiamento e

remunerados pelo regime de preços de serviços
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a comercialização de sementes e de mudas no

Art. 14. Os ensaios de VCU deverão obedecer

País.

aos critérios estabelecidos pelo Ministério da
Agricultura,

Pecuária

Art. 13. O Ministério da Agricultura, Pecuária

contemplar

o

e Abastecimento, por meio do seu órgão técnico

estatístico que permitam a observação, a

central, deverá:

mensuração e a análise dos diferentes caracteres

I - elaborar e manter atualizado o Cadastro

das distintas cultivares, bem assim a avaliação

Nacional de Cultivares Registradas - CNCR das

do comportamento e qualidade delas.

espécies e cultivares inscritas no RNC;

Parágrafo único. Os resultados dos ensaios de

II

publicação

VCU são de exclusiva responsabilidade do

especializada para divulgação das espécies e

requerente da inscrição, podendo ser obtidos

cultivares

diretamente por qualquer pessoa física ou

-

editar,

semestralmente,

inscritas

e

dos

respectivos

mantenedores, contidas no CNCR;

e

Abastecimento

planejamento

e

e

desenho

jurídica de direito público ou privado.

III - disponibilizar, gradativamente, os critérios
mínimos, por espécie, para a realização dos

Art. 15. A inscrição de cultivar no RNC deverá

ensaios de Valor de Cultivo e Uso - VCU; e

ser requerida por pessoa física ou jurídica que:

IV - fiscalizar e supervisionar os ensaios de

I

VCU.

essencialmente derivada;

§ 1º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

II - introduza nova cultivar no País;

Abastecimento,

III - detenha o direito de proteção previsto na

constituirá

quando

comitês,

por

julgar

necessário,

espécie

vegetal,

-

obtenha

nova

cultivar

ou

cultivar

Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997; ou

integrados por representantes de instituições

IV - seja legalmente autorizada pelo obtentor.

públicas e privadas, para assessorá-lo no

§ 1º A inscrição de cultivar de domínio público

estabelecimento dos critérios mínimos a serem

no RNC poderá ser requerida por qualquer

observados nos ensaios de determinação de

pessoa

VCU.

mínimo de material de propagação da cultivar.

§ 2º A divulgação das atualizações do CNCR

§ 2º Cada cultivar terá somente uma inscrição

será feita periodicamente, por meio eletrônico,

no RNC.

estando, a qualquer tempo, disponível aos

§ 3º A permanência da inscrição de uma

interessados.

cultivar no RNC fica condicionada à existência

que

mantenha

disponível

estoque

de pelo menos um mantenedor, excetuada a
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cultivar cujo material de propagação dependa

declaração da existência de estoque mínimo de

exclusivamente de importação.

material básico.

§ 4º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Parágrafo

único.

Abastecimento poderá aceitar mais de um

comunicar

previamente

mantenedor para uma mesma cultivar inscrita

Agricultura, Pecuária e Abastecimento a data

no RNC.

de início e o local de instalação dos ensaios de

§ 5º O mantenedor deverá comprovar que

VCU.

O

interessado
ao

deverá

Ministério

da

possui condições técnicas para garantir a
manutenção da cultivar.

Art. 18. A inscrição de cultivar de espécie

§ 6º O mantenedor que, por qualquer motivo,

vegetal, cujos critérios mínimos para avaliação

deixar de fornecer material básico ou de

de VCU não estejam ainda estabelecidos,

assegurar as características declaradas da

poderá ser requerida mediante o preenchimento

cultivar inscrita no RNC terá seu nome

de

excluído do registro da cultivar no CNCR.

Ministério

formulário

específico

da

elaborado

Agricultura,

Pecuária

pelo
e

Abastecimento.
Art. 16. O Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento poderá autorizar, observado o

Art. 19. Ficam dispensadas da inscrição no

interesse público e desde que não cause

RNC:

prejuízo à agricultura nacional, a inscrição no

I - cultivar importada para fins de pesquisa ou

RNC de espécie ou de cultivar de domínio

realização de ensaios de VCU, em quantidade

público que não apresentem origem genética

compatível

comprovada,

justificativa técnica e atendida a legislação

sem

o

cumprimento

das

exigências de mantenedor.

com

a

aplicação,

mediante

específica;
II - cultivar importada com o objetivo exclusivo

Art. 17. O requerimento de inscrição de nova

de reexportação;

cultivar no RNC deverá ser apresentado em

III - cultivar local, tradicional ou crioula,

formulário próprio elaborado pelo Ministério da

utilizada por agricultores familiares, assentados

Agricultura,

da reforma agrária ou indígenas.

Pecuária

e

Abastecimento,

acompanhado, obrigatoriamente, de relatório

§ 1º O interessado em importar cultivar, para

técnico com os resultados de ensaios de VCU,

fins de pesquisa ou para ensaios de VCU,

dos descritores mínimos da cultivar e da
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deverá apresentar projeto técnico conforme o

II - ser diferente de denominação de cultivar

disposto em normas complementares.

preexistente, observados os grupos de espécies

§ 2º A cultivar local, tradicional ou crioula

a

poderá, a critério do interessado, ser inscrita no

complementares; e

RNC, sujeitando-se às mesmas regras previstas

III - não induzir a erro quanto às características

para outras cultivares.

intrínsecas ou quanto à procedência da cultivar,

serem

estabelecidos

em

normas

conforme, no que couber, o disposto em normas
Art. 20. A inscrição de cultivar no RNC poderá

complementares.

ser cancelada nos seguintes casos:
I - pelo não-atendimento das características

Art. 22. A inscrição no RNC, para produção e

declaradas na ocasião da inscrição, mediante

comércio, de mistura tecnicamente justificada

proposta fundamentada de terceiros;

de espécies ou de cultivares fica condicionada à

II - pela perda das

características

que

autorização do Ministério da Agricultura,

possibilitaram a inscrição da cultivar;

Pecuária e Abastecimento.

III - quando solicitada por terceiro, titular dos

§ 1º As espécies ou cultivares da mistura de que

direitos de proteção da cultivar inscrita nos

trata o caput deverão estar individualmente

termos da Lei nº 9.456, de 1997;

inscritas no RNC.

IV

-

por

inexistência

de

mantenedor,

§ 3º A inscrição no RNC prevista no caput será

resguardado o direito de terceiros; e

divulgada pelos instrumentos previstos no

V - pela comprovação de que a cultivar tenha

inciso II e no § 2º do art. 13 deste Regulamento.

causado, após a sua comercialização, impacto
desfavorável ao sistema de produção agrícola.

Art. 23. Os serviços públicos decorrentes da
inscrição

de

cultivares

no

RNC

serão

Art. 21. A denominação da cultivar será

remunerados pelo regime de preços de serviços

obrigatória para sua identificação e destinar-se-

públicos específicos, fixados pelo Ministro de

á a ser sua denominação genérica, devendo,

Estado

para fins de registro, obedecer aos seguintes

Abastecimento em ato próprio.

da

Agricultura,

Pecuária

e

critérios:
I - ser única, não podendo ser expressa apenas
na forma numérica;

CAPÍTULO V
DA PRODUÇÃO E DA CERTIFICAÇÃO DE
SEMENTES OU DE MUDAS
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em todas as etapas da produção, incluindo o
Art. 24. O sistema de produção de sementes e

conhecimento da origem genética e o controle

de

de gerações, com o objetivo de garantir

mudas,

organizado

na

forma

deste

Regulamento e de normas complementares, tem

conformidade

por finalidade disponibilizar materiais de

Regulamento e em normas complementares.

reprodução

e

multiplicação

vegetal,

com

o

estabelecido

neste

com

garantias de identidade e qualidade, respeitadas

Art. 28. A certificação da produção será

as particularidades de cada espécie.

realizada pelo

Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, pela entidade de
Art. 25. A produção de sementes e de mudas

certificação

deverá obedecer às normas e aos padrões de

própria, credenciados na forma do art. 7º deste

identidade e de qualidade, estabelecidos pelo

Regulamento.

Ministério

da

Agricultura,

Pecuária

ou

certificador

de

produção

e

Abastecimento, publicados no Diário Oficial da

Art. 29. O Ministério da Agricultura, Pecuária

União.

e Abastecimento certificará a produção em
consonância com o interesse público e nos

Art. 26.

As

atividades

de produção

e

seguintes casos:

certificação de sementes e de mudas deverão

I - por abuso do poder econômico das entidades

ser

certificadoras;

realizadas

sob

a

supervisão

e

o

acompanhamento do responsável técnico, em

II - em caráter suplementar, em face da

todas as fases, inclusive nas auditorias.

suspensão ou cassação do credenciamento do

Parágrafo único. A emissão do termo de

certificador ou da entidade certificadora;

conformidade e do certificado de sementes ou

III - nas circunstâncias em que seja necessária a

de

sua atuação, para atender a interesses da

mudas

será,

respectivamente,

de

responsabilidade do responsável técnico e do

agricultura nacional e política agrícola; e

certificador.

IV - para atender às exigências previstas em
acordos e tratados relativos ao comércio

Art. 27. A certificação do processo de

internacional.

produção de sementes e de mudas será
executada

por

certificador

ou

entidade

Art. 30. As sementes e as mudas deverão ser

certificadora, mediante o controle de qualidade

identificadas com a denominação: “Semente
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de” ou “Muda de”, acrescida do nome comum
da espécie ou, quando for o caso, do nome

Art. 34. O Ministério da Agricultura, Pecuária

científico.

e Abastecimento exercerá o controle do

Parágrafo único. As sementes e as mudas

processo

produzidas sob o processo de certificação serão

supervisão,

identificadas de acordo com a denominação das

conformidade com os requisitos estabelecidos

categorias estabelecidas, respectivamente, nos

neste

arts. 58 e 60 deste Regulamento, acrescidas do

complementares.

de

certificação
auditoria

Regulamento

e

e

por

meio

de

fiscalização,

em

em

normas

nome comum da espécie ou, quando for o caso,
do nome científico.

Seção I
Da Produção de Sementes

Art. 31. A identificação do certificador deverá
ser expressa na embalagem, diretamente ou

Art. 35. As sementes deverão ser produzidas

mediante fixação de etiqueta, contendo: nome,

nas seguintes categorias:

CNPJ ou CPF, endereço e número do

I - semente genética;

credenciamento no RENASEM.

II - semente básica;
III - semente certificada de primeira geração -

Art. 32. O certificador de sementes ou de

C1;

mudas, inclusive aquele que certifica a sua

IV - semente certificada de segunda geração -

própria produção, deverá manter disponível

C2;

para o Ministério da Agricultura, Pecuária e

V - semente S1; e

Abastecimento os procedimentos decorrentes

VI - semente S2.

de sua atividade, segundo o disposto neste

§ 1º As sementes da classe não certificada, com

Regulamento e em normas complementares.

origem genética comprovada, das categorias
“Semente S1” e “Semente S2”, adotadas no

Art.

33.

Ministério

O
da

certificador
Agricultura,

apresentará

ao

Pecuária

e

caput, referem-se, respectivamente, às sementes
de primeira e de segunda geração.

Abastecimento o controle dos lotes certificados

§ 2º A critério do Ministério da Agricultura,

por

cultivar,

Pecuária e Abastecimento, a produção de

periodicamente, conforme estabelecido em

sementes da classe não certificada, categorias

normas complementares.

“Semente S1” e “Semente S2”, sem origem

produtor,

espécie

e
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genética comprovada, poderá ser feita sem a

a) comprovante da origem do material de

comprovação da origem genética, enquanto não

reprodução;

houver tecnologia disponível para a produção

b) autorização do respectivo detentor dos

de semente genética da respectiva espécie.

direitos da propriedade intelectual da cultivar,

§ 3º As sementes de que trata o § 2º deverão ser

no caso de cultivar protegida no Brasil; e

produzidas a partir de materiais previamente

c) contrato com certificador, quando for o caso;

avaliados e atender às normas específicas

II - enviar ao órgão de fiscalização da

estabelecidas em normas complementares.

respectiva unidade da Federação, nos termos

§ 4º A produção das sementes referidas nos §§

deste

1º e 2º será, também, de responsabilidade do

complementares, os mapas de:

produtor e do responsável técnico, devendo

a) produção de sementes; e

atender às normas e aos padrões de produção e

b) comercialização de sementes;

comercialização.

III - manter à disposição do órgão de

Regulamento

e

de

normas

fiscalização:
Art. 36. A produção de sementes, nos termos

a) projeto técnico de produção;

deste Regulamento, compreende todas as etapas

b) laudos de vistoria de campo;

do processo, iniciado pela inscrição dos campos

c) controle de beneficiamento;

e concluído com a emissão da nota fiscal de

d) termo de conformidade e certificado de

venda pelo produtor ou pelo reembalador.

sementes, conforme o caso;
e) contrato de prestação de serviços, quando o

Art. 37. O controle de qualidade em todas as

beneficiamento e o armazenamento forem

etapas da produção é de responsabilidade do

executados por terceiros; e

produtor de sementes, conforme estabelecido

f) demais documentos referentes à produção de

neste

sementes;

Regulamento

e

em

normas

complementares.

IV - comunicar ao órgão de fiscalização as
alterações ocorridas nas informações prestadas,

Art. 38. O produtor de sementes deverá atender

observando o prazo máximo de dez dias,

às seguintes exigências:

contado a partir da data de ocorrência.

I - inscrever os campos de produção de
sementes junto ao órgão de fiscalização da

Art. 39. A identificação das sementes deverá

respectiva unidade da Federação, apresentando:

ser expressa em lugar visível da embalagem,
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diretamente ou mediante rótulo, etiqueta ou

teste de germinação e exame de sementes

carimbo,

escrito

português,

infestadas, esta condição deverá ser expressa na

contendo,

no

seguintes

embalagem, por meio de nova etiqueta, carimbo

no

idioma

mínimo,

as

informações:

ou rótulo, contendo as informações relativas

I - nome da espécie, cultivar e categoria;

aos atributos reanalisados e o novo prazo de

II - identificação do lote;

validade, de forma a não prejudicar a

III - padrão nacional de sementes puras, em

visualização das informações originais.

percentagem;

§ 4º As sementes a granel terão as exigências

IV - padrão nacional de germinação ou de

estabelecidas para sua identificação expressas

sementes viáveis, em percentagem, conforme o

na nota fiscal.

caso;

§ 5º Ficam excluídas das exigências deste artigo

V - classificação por peneira, quando for o

as sementes importadas, quando em trânsito do

caso;

ponto de entrada até o estabelecimento do

VI - safra da produção;

importador, ou armazenadas e não expostas à

VII - validade em mês e ano do teste de

venda,

germinação, ou, quando for o caso, da

documentação

viabilidade;

autoridades competentes e quando não exista

VIII - peso líquido ou número de sementes

normalização

contidas na embalagem, conforme o caso; e

complementares.

IX - outras informações exigidas por normas

§ 6º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

específicas.

Abastecimento fica autorizado a estabelecer,

§ 1º Deverão também constar da identificação o

em normas complementares, outras exigências

nome, CNPJ ou CPF, endereço e número de

ou, quando couberem, exceções ao disposto no

inscrição no RENASEM do produtor de

caput.

desde

que

acompanhadas

liberatória

contrária

fornecida

em

da
pelas

normas

semente, impressos diretamente na embalagem.
§ 2º Quando se tratar de embalagens de tipo e

Art. 40. O produtor ou o reembalador poderá

tamanho diferenciados, as exigências previstas

expressar índices de germinação e sementes

no § 1º poderão ser expressas na etiqueta, rótulo

puras superiores aos do padrão nacional na

ou carimbo.

embalagem, desde que observados os resultados

§ 3º Para o caso de sementes reanalisadas,

de análise.

visando à revalidação dos prazos de validade do
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Parágrafo único. No caso do disposto no caput,

presença de mais de uma espécie ou cultivar,

não poderão ser expressos na embalagem os

em um mesmo lote, desde que tecnicamente

índices do padrão nacional.

justificada.
§ 1º A identificação da mistura prevista no

Art. 41. A identificação da semente reembalada

caput deverá ser feita obedecendo à ordem de

obedecerá ao disposto no art. 39 deste

preponderância de cada espécie ou cultivar,

Regulamento e será acrescida das seguintes

expressa pela respectiva participação percentual

informações:

de sementes puras.

I - razão social, CNPJ, endereço e número de

§ 2º Deverá constar também da identificação a

inscrição no RENASEM do reembalador;

expressão:

II - razão social, CNPJ, endereço e número de

“mistura de espécies de” ou “mistura de

inscrição no RENASEM do produtor que

cultivares de”, acrescida dos nomes que

autorizou a reembalagem; e

compõem as misturas.

III - a expressão: “semente reembalada”.

§ 3º No caso de misturas de espécies, deverão
constar da embalagem os índices de germinação

Art. 42. A identificação da semente importada

por espécie, respeitados os padrões específicos.

obedecerá aos dispostos nos incisos do art. 39

§ 4º Será obrigatória a coloração da cultivar que

deste Regulamento e será acrescida das

estiver em menor proporção.

seguintes informações:

§ 5º Será obrigatória a coloração da espécie que

I - razão social, CNPJ, endereço e número de

estiver em menor proporção, para a mistura de

inscrição

espécies cujas sementes sejam de difícil

no

RENASEM

do

comerciante

importador;

distinção entre si.

II - a expressão: “semente importada”; e

§ 6º A tolerância às variações nos índices

III - a indicação do país de origem.

declarados na composição da mistura será

Parágrafo único. A identificação da semente

estabelecida

importada reembalada deverá obedecer também

observadas as especificidades técnicas e as

ao previsto nos incisos I e III do art. 41 deste

particularidades das espécies e cultivares.

em

normas

complementares,

Regulamento.
Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do
Art. 43. Será permitida, a critério do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a

produtor da semente, desde que a respectiva
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embalagem não tenha sido violada, a garantia

§ 2º A garantia de índice de germinação

dos seguintes fatores:

superior ao do padrão mínimo nacional será de

I - identificação da semente;

responsabilidade

II - sementes puras;

reembalador durante todo o período de validade

III - germinação, quando a garantia for superior

do

ao padrão nacional;

responsabilidade do detentor restrita à garantia

IV - sementes de outras cultivares;

do padrão mínimo nacional de germinação.

V - sementes de outras espécies;

§ 3º O usuário poderá solicitar ao Ministério da

VI - sementes silvestres;

Agricultura,

VII - sementes nocivas toleradas;

amostragem para fins de verificação do índice

VIII - sementes nocivas proibidas; e

de germinação, ou, quando for o caso, de

IX - outros fatores previstos em normas

viabilidade, até dez dias depois de recebida a

complementares.

semente em sua propriedade, sem prejuízo da

Parágrafo único. O reembalador de sementes é

verificação dos demais atributos previstos no

responsável pela manutenção dos fatores de que

art. 44 deste Regulamento, desde que:

trata o caput, bem como pelas alterações que

I - os testes do índice de germinação, ou,

realizar no ato da reembalagem.

quando for o caso, de viabilidade, estejam

teste

de

do

produtor

germinação,

Pecuária

e

ou

ficando

Abastecimento

do

a

a

dentro de seu prazo de validade; e
Art. 45. A garantia do padrão mínimo nacional

II - a data de recebimento da semente na

de germinação, ou, quando for o caso, de

propriedade seja comprovada por meio de

viabilidade,

recibo na nota fiscal.

será

de

responsabilidade

do

produtor até o prazo estabelecido em normas
complementares,

de

acordo

com

as

particularidades de cada espécie.

Seção II
Da Produção de Mudas

§ 1º A garantia do padrão mínimo nacional de
germinação, ou, quando for o caso, de

Art. 46. O processo de produção de mudas, nos

viabilidade, passará a ser de responsabilidade

termos deste Regulamento, inicia-se pela

do detentor da semente, comerciante ou

inscrição dos viveiros ou das unidades de

usuário, depois de vencido o prazo estabelecido

propagação in vitro e conclui-se com a emissão

nas normas complementares previstas no caput.

da nota fiscal de venda pelo produtor.
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Art. 47. O processo de produção de mudas

Art. 51. O produtor de mudas deverá atender às

compreenderá as seguintes etapas:

seguintes exigências:

I - obtenção da planta básica;

I - inscrever o viveiro ou a unidade de

II - obtenção da planta matriz;

propagação in vitro junto ao órgão de

III - instalação do jardim clonal;

fiscalização

IV - instalação da borbulheira; e

Federação, apresentando:

V - produção da muda.

a) comprovante da origem do material de

da

respectiva

unidade

da

propagação;
Art. 48. O material de propagação utilizado

b) autorização do respectivo detentor dos

para produção de mudas deverá ser proveniente

direitos de propriedade intelectual da cultivar,

de planta básica, planta matriz, jardim clonal ou

no caso de cultivar protegida; e

borbulheira, previamente inscritos no órgão

c) contrato com o certificador, quando for o

fiscalizador.

caso;

Parágrafo único. Fica a produção de mudas

II - enviar ao órgão de fiscalização da

provenientes de sementes, bulbos, tubérculos e

respectiva unidade da Federação, nos termos

outros materiais de propagação sujeita, no que

deste

couber, ao disposto neste Regulamento e em

complementares, os mapas de:

normas complementares.

a) produção de mudas; e

Regulamento

e

de

normas

b) comercialização de mudas;
Art. 49. As mudas da classe não certificada

III - manter à disposição do órgão de

com origem genética comprovada deverão ser

fiscalização:

oriundas de planta básica, planta matriz, jardim

a) projeto técnico de produção;

clonal, borbulheira ou muda certificada.

b) laudos de vistoria do viveiro;
c) laudos de vistoria da unidade de propagação

Art. 50. As mudas da classe não certificada

in vitro;

sem origem genética comprovada deverão ser

d) termo de conformidade e certificado de

produzidas a partir de materiais previamente

mudas, conforme o caso;

avaliados e atender a regras específicas

e) contrato de prestação de serviços, quando

estabelecidas em normas complementares.

estes forem executados por terceiros; e
f) demais documentos referentes à produção de
mudas;
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IV - comunicar ao órgão de fiscalização as

§ 2º No caso de mudas de uma só cultivar,

alterações ocorridas nas informações prestadas,

procedentes de um único viveiro ou unidade de

observando o prazo máximo de dez dias,

propagação in vitro e destinadas a um único

contado a partir da data de ocorrência.

plantio, a sua identificação poderá constar
apenas da nota fiscal.

Art. 52. Para a produção de mudas por meio de

§ 3º No caso de mudas de mais de uma espécie

cultura de tecidos, além de cumprir as

ou cultivar, procedentes de um único viveiro ou

exigências do art. 51, deverão atender às

unidade de propagação in vitro e destinadas ao

demais disposições deste Regulamento e de

plantio

normas complementares.

informações previstas no caput poderão constar

em

uma

única

propriedade,

as

da embalagem que as contenha, acrescidas da
Art. 53. A identificação da muda dar-se-á por

indicação do número de mudas de cada espécie,

etiqueta ou rótulo, escrita em português,

cultivar e lote.

contendo,

§ 4º No caso previsto no § 3º, as mudas

no

mínimo,

as

seguintes

informações:

contidas

na

embalagem

I - nome ou razão social, CNPJ ou CPF,

identificadas

endereço e número de inscrição do produtor no

cultivar e lote.

RENASEM;

§ 5º No caso previsto no § 3º, quando as mudas

II - identificação do lote;

estiverem acondicionadas em bandejas ou

III - categoria, seguida do nome comum da

similares, terão a identificação prevista no § 4º

espécie;

expressa nas bandejas ou similares.

IV - nome da cultivar, quando houver;

§ 6º As mudas, cujas especificidades não se

V - identificação do porta-enxerto, quando for o

enquadrem no previsto no caput, terão suas

caso; e

exigências

VI - a expressão “muda pé franco”, quando for

complementares.

individualmente

estabelecidas

deverão
por

em

ser

espécie,

normas

o caso.
§ 1º A identificação deverá ser expressa em

Art. 54. A identificação da muda reembalada

material resistente, de modo que mantenha as

obedecerá ao disposto no art. 53 deste

informações durante todo o processo de

Regulamento e será acrescida das seguintes

comercialização.

informações:
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I - razão social, CNPJ, endereço e número de

IV - comprovação da origem da muda.

inscrição do reembalador no RENASEM; e
II - a expressão: “muda reembalada”.

Seção III
Da Certificação de Sementes

Art. 55. A identificação de muda importada
obedecerá ao disposto nos incisos II a VI do art.

Art. 58. O processo de certificação de sementes

53 deste Regulamento e será acrescida das

compreende as seguintes categorias:

seguintes informações:

I - semente genética;

I - razão social, CNPJ, endereço e número de

II - semente básica;

inscrição

III - semente certificada de primeira geração -

de

comerciante

importador

no

RENASEM;

C1; e

II - a expressão: “muda importada”; e

IV - semente certificada de segunda geração -

III - a indicação do país de origem.

C2.
§ 1º A semente genética não se sujeitará ao

Art. 56. São de responsabilidade do produtor

disposto

no art. 38

de mudas as seguintes garantias:

entretanto, o seu obtentor ou introdutor deverá

I - identificação da muda;

apresentar

II - identidade genética; e

Pecuária e Abastecimento os dados e as

III - padrão de qualidade, até a entrega da muda

informações referentes a sua produção, em

ao detentor.

formulário próprio.

Parágrafo único. O reembalador de mudas é

§ 2º No processo de certificação, a obtenção das

responsável pela manutenção das garantias de

sementes será limitada a uma única geração de

que trata o caput, bem como pelas alterações

categoria anterior, na escala de categorias

que realizar no ato da reembalagem, até sua

constante do caput, e deverá ter as seguintes

entrega ao detentor.

origens:

ao

deste Regulamento,

Ministério

da

Agricultura,

I - a semente básica será obtida a partir da
Art. 57. É de responsabilidade do detentor da

reprodução da semente genética;

muda:

II - a semente certificada de primeira geração -

I - armazenamento adequado;

C1 será obtida da semente genética ou da

II - padrão de qualidade;

semente básica; e

III - manutenção da identificação original; e
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III - a semente certificada de segunda geração -

fiscalização, observadas as normas e os padrões

C2 será obtida da semente genética, da semente

pertinentes.

básica ou da semente certificada de primeira
geração - C1.

Art. 62. No processo de certificação, a

§ 3º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

obtenção das categorias dar-se-á da seguinte

Abastecimento poderá autorizar mais de uma

forma:

geração para a multiplicação da categoria de

I - a planta matriz será obtida da planta básica;

semente básica, considerando as peculiaridades

e

de cada espécie.

II - a muda certificada será obtida a partir de
material de propagação proveniente de jardim

Art. 59. A semente certificada, se reembalada,

clonal ou de borbulheira.

passará para a primeira categoria da classe não
certificada.

Art.

63.

A

borbulheira,

destinada

ao

Parágrafo único. O disposto no caput não se

fornecimento de material de propagação para

aplica aos casos em que o reembalador validar,

produção de mudas certificadas, deverá ser

utilizando-se de certificador, o processo de

constituída de plantas obtidas a partir de

certificação da semente reembalada.

material de propagação oriundo de jardim
clonal de planta básica ou de planta matriz.

Seção IV
Da Certificação de Mudas

Art. 64. A produção de muda certificada,
quando proveniente de semente, bulbo ou

Art. 60. O processo de certificação de mudas

tubérculo ficará condicionada à utilização de

compreende as seguintes categorias:

material de categoria certificada ou superior.

I - planta básica;
II - planta matriz; e
III - muda certificada.

CAPÍTULO VI
DA AMOSTRAGEM E DA ANÁLISE DE
SEMENTES E DE MUDAS

Art. 61. No processo de certificação, a
produção de mudas fica condicionada à prévia

Seção I

inscrição do jardim clonal de planta básica e

Da Amostragem de Sementes e de Mudas

planta matriz, e da borbulheira, no órgão de
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Art. 65. A amostragem de sementes e de mudas

Parágrafo

único.

A

mão-de-obra

auxiliar

terá como finalidade obter uma quantidade

necessária à amostragem será fornecida pelo

representativa do lote ou de parte deste, quando

detentor do produto.

se apresentar subdividido, para verificar, por
meio de análise, se ele está de acordo com as

Art. 69. A amostragem de sementes e de

normas e os padrões de identidade e qualidade

mudas, para fins de certificação, será efetuada

estabelecidos pelo Ministério da Agricultura,

por amostrador credenciado no RENASEM.

Pecuária e Abastecimento.

Parágrafo único. A amostragem de sementes e
de mudas, para fins da certificação, quando

Art. 66. Por ocasião da amostragem, deverão

exercida

pelo

Ministério

da

Agricultura,

ser registradas todas as informações relativas ao

Pecuária e Abastecimento, será executada por

lote amostrado.

Fiscal Federal Agropecuário.

Parágrafo único. A amostragem, para fins de
fiscalização,

será

executada

a

Art. 70. A amostragem de sementes e de

lavratura de termo próprio, conforme disposto

mudas, para fins da fiscalização da produção e

neste

do comércio, será executada por Fiscal Federal

Regulamento

e

mediante

em

normas

complementares.

Agropecuário ou por Engenheiro Agrônomo ou
Engenheiro Florestal de outro ente público,

Art. 67. A amostragem de sementes e de

conforme o disposto neste Regulamento.

mudas, para fins de análise de identificação, de
certificação e de fiscalização, deverá ser feita

Art.

71.

A

de acordo com os métodos, equipamentos e

fiscalização, só poderá ser realizada quando as

procedimentos oficializados pelo Ministério da

sementes se apresentarem em embalagens

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

invioladas,

sob

amostragem,

condições

para

fins

adequadas

de

de

armazenamento e identificadas.
Art. 68. A amostragem de sementes e de

Parágrafo único. Será permitida a amostragem

mudas, para fins de fiscalização ou de

de sementes a granel, em silos ou em

certificação,

efetuada

embalagens de tamanho diferenciado, apenas

preferencialmente na presença do responsável

quando estas se apresentarem sob a guarda e

técnico, detentor ou de seu preposto.

responsabilidade do produtor, identificadas

deverá

ser
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conforme

o

disposto

em

normas

complementares.

Art. 76. A amostragem de sementes, para fins
de fiscalização, será constituída de amostra e
duplicata, que serão identificadas, lacradas e

Art. 72. A amostragem de sementes para

assinadas pelo fiscal e pelo detentor do produto.

reanálise, visando à revalidação do teste de

§ 1º Uma amostra será destinada à análise da

germinação ou de viabilidade e exame de

fiscalização e a outra ficará sob a guarda do

sementes infestadas, ou para fins de verificação

detentor do produto para reanálise, quando

da qualidade do lote, se não realizada pelo

solicitada pelo interessado.

produtor, poderá ser feita pelo detentor das

§ 2º É facultado ao detentor dispensar a coleta

sementes,

em duplicata da amostra, mediante declaração

desde

que

por

amostrador

credenciado pelo Ministério da Agricultura,

no documento de coleta de amostra.

Pecuária e Abastecimento.
Art. 77. A amostragem para fins de fiscalização
Art. 73. A amostragem para fins de fiscalização

e certificação de mudas será disciplinada por

de sementes e de mudas de uso próprio será

regras específicas estabelecidas em normas

realizada somente com objetivo de verificação

complementares.

da identidade genética.
Seção II
Art. 74. A amostragem para fins de exportação,

Da Análise de Sementes e Mudas

quando exigida por país importador, será
realizada pelo

Ministério da Agricultura,

Art. 78.

A análise tem por finalidade

Pecuária e Abastecimento, e as amostras serão

determinar a identidade e a qualidade de uma

analisadas em laboratório oficial.

amostra de sementes ou de mudas, por meio de
métodos e procedimentos oficializados pelo

Art. 75. A amostragem de sementes e de

Ministério

mudas,

Abastecimento.

cuja

comercialização

tenha

sido

da

Agricultura,

Pecuária

e

suspensa, poderá ser efetuada quando for
possível a identificação do produtor, do lote, da

Art. 79. As análises de identidade e qualidade

espécie e da cultivar.

de sementes e de mudas serão realizadas em
laboratórios oficiais de análise ou em outros
laboratórios de análise credenciados pelo
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Ministério

da

Abastecimento,

Agricultura,
obedecidos

Pecuária
os

e

métodos,

Art. 84. Quando se tratar de análise de material

padrões e procedimentos estabelecidos em

de propagação, solicitada por pessoas físicas ou

normas complementares.

jurídicas não previstas no art. 4º deste

Parágrafo único. As análises de amostras

Regulamento, o laboratório deverá proceder ao

oriundas da fiscalização da produção e do

cadastro

comércio de sementes e de mudas serão

Ministério

realizadas em laboratório oficial de análise.

Abastecimento,

do

interessado
da

e

remetê-lo

ao

Agricultura,

Pecuária

e

conforme

estabelecido

em

normas complementares.
Art.

80.

O

responsável

técnico

deverá

§ 1º Quando se tratar da análise prevista no

supervisionar e acompanhar as atividades de

caput, não será permitida a emissão de boletim

análise de sementes e de mudas, em todas as

de

fases de avaliação e emissão dos resultados, e

Ministério

também acompanhar as auditorias.

Abastecimento ou similar.

análise

no

modelo

oficializado

da

Agricultura,

Pecuária

pelo
e

§ 2º O resultado da análise de que trata o caput
Art. 81. Os laboratórios de análise de sementes

será expresso por meio de documento de que

ou de mudas deverão atender a regras

conste

específicas de controle de qualidade, conforme

comercialização”.

a

expressão:

“proibida

a

o disposto em normas complementares.
Art. 85. O interessado que não concordar com
Art. 82. As sementes e as mudas que se

o resultado da análise de fiscalização poderá

destinarem à exportação, a critério do país

requerer reanálise, dentro do prazo de dez dias,

importador,

ou

contado da data do recebimento do Boletim

examinadas segundo as regras internacionais

Oficial de Análise de Sementes ou de Mudas,

reconhecidas.

desde que exista amostra em duplicata.

Art. 83. O laboratório de análise credenciado

Art. 86. A reanálise será autorizada para os

emitirá boletim de análise de sementes ou de

atributos de “pureza”, “germinação” e “outras

mudas, conforme modelos estabelecidos em

cultivares”.

normas complementares, somente para fins de

§ 1º O Ministério da Agricultura Pecuária e

identificação, certificação ou fiscalização.

Abastecimento poderá autorizar a reanálise para

deverão

ser

analisadas
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outros atributos, conforme estabelecido em

e do certificado de semente ou muda ou do

normas complementares.

termo de conformidade, em função da categoria

§ 2º Na reanálise, será considerado apenas o

ou classe da semente ou da muda.

resultado referente ao atributo que apresentou

§ 1º No trânsito de sementes e de mudas, além

valor fora do padrão.

das exigências estabelecidas no caput, será

§ 3º Será facultado ao interessado, por meio de

obrigatória a permissão de trânsito de vegetais,

técnico por ele indicado, acompanhar a

quando exigida pela legislação fitossanitária.

reanálise.

§ 2º No caso de sementes reanalisadas, visando

§ 4º Para o atributo “outras cultivares”, poderão

à revalidação dos prazos de validade do teste de

ser realizados testes complementares de análise,

germinação ou viabilidade e exame de sementes

às custas do interessado, conforme o disposto

infestadas,

em normas complementares.

acompanhado de termo aditivo ao termo de

o

lote

também

deverá

estar

conformidade ou ao certificado de sementes,
Art.

87.

Para

os

atributos

avaliados

contendo os novos resultados e o novo prazo de

prevalecerá, para fins fiscais, os resultados

validade, emitido por Engenheiro Agrônomo ou

obtidos na reanálise.

Engenheiro Florestal, inscrito no RENASEM
como responsável técnico.

CAPÍTULO VII
DO COMÉRCIO INTERNO DE SEMENTES
E DE MUDAS

Art. 90. O disposto no art. 89 não se aplica ao
material de propagação, quando:
I

-

armazenado

em

estabelecimento

do

Art. 88. A semente ou muda produzida e

produtor, próprio ou contratado; ou

identificada de acordo com este Regulamento e

II - em trânsito, desde que a nota fiscal

normas

à

especifique tratar-se de semente cuja conclusão

comercialização e ao transporte em todo o

do processo de produção dar-se-á em local

território nacional.

distinto daquele onde se iniciou.

complementares

estará

apta

Parágrafo único. As sementes referidas no
Art. 89. Na comercialização, no transporte ou

inciso II deste artigo, quando se tratar de

armazenamento, a semente ou muda deve estar

trânsito interestadual, também deverão estar

identificada e acompanhada da respectiva nota

acompanhadas de autorização do órgão de

fiscal de venda, do atestado de origem genética,
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fiscalização, conforme estabelecido em normas

Art. 93. As sementes e as mudas só poderão ser

complementares.

comercializadas em embalagens invioladas,
originais, do produtor ou do reembalador.

Art. 91. No que se refere a este Regulamento, a
nota fiscal deverá apresentar, no mínimo, as

Art. 94. A semente revestida, inclusive a

seguintes informações:

tratada, deverá trazer, em lugar visível de sua

I - nome, CNPJ ou CPF, endereço e número de

embalagem, a identificação do revestimento e

inscrição do produtor no RENASEM;

do corante, o nome comercial do produto e a

II - nome e endereço do comprador;

dosagem utilizada.

III - quantidade de sementes ou de mudas por

§ 1º Quando as sementes forem revestidas com

espécie,

agrotóxicos para tratamento de sementes ou

cultivar

e

porta-enxerto,

quando

houver; e

qualquer outra substância nociva à saúde

IV - identificação do lote.

humana e animal, deverá constar, em destaque
na embalagem, a expressão “impróprio para

Art. 92. A comercialização de material de

alimentação” e o símbolo de caveira e tíbias.

propagação,

em

da

§ 2º Também deverá constar da embalagem das

Federação,

deverá

padrões

sementes referidas no § 1º recomendações

estabelecidos pelo Ministério da Agricultura,

adequadas para prevenir acidentes e indicação

Pecuária e Abastecimento, na forma do art. 25

da terapêutica de emergência.

deste Regulamento.

§ 3º No caso de revestimento com agrotóxicos

Parágrafo único. No interesse público, em casos

para tratamento de sementes, deverá constar,

emergenciais,

da

ainda, o ingrediente ativo e a concentração dele.

Comissão de Sementes e Mudas de que trata o

§ 4º Quando as sementes tiverem sido tratadas

art. 131 na unidade federativa, o Ministério da

unicamente com agrotóxicos registrados para

Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá

tratamento

autorizar,

a

armazenamento, deverão ser informados na

comercialização de sementes e de mudas que

embalagem o ingrediente ativo, a dosagem

não atendam aos padrões de identidade e

utilizada, a data do tratamento e o período de

qualidade estabelecidos.

carência.

por

todas

as

obedecer

mediante

prazo

unidades
aos

proposição

determinado,

de

grãos

contra

pragas

de
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Art. 95. Na semente revestida, é obrigatório o

Art. 98. Ao entrar na área de jurisdição da

uso de corante de coloração diferente da cor

unidade federativa destinatária, a semente ou a

original da semente, para diferenciá-la das

muda passará a ser fiscalizada pelo órgão

sementes não revestidas.

competente dessa unidade.

§ 1º Exclui-se a obrigatoriedade, quando o
produto utilizado no revestimento conferir, por

CAPÍTULO VIII

si só, coloração diferente à da semente, desde

DO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE

que não contrarie normas específicas.

SEMENTES E DE MUDAS

§ 2º Exclui-se a obrigatoriedade, quando forem
utilizados,

no

tratamento

das

sementes,

Art. 99. Entende-se por comércio internacional

unicamente produtos químicos ou biológicos

de sementes e de mudas aquele realizado por

registrados para tratamento de grãos contra

pessoa física ou jurídica estabelecida no Brasil,

pragas de armazenamento.

com pessoa física ou jurídica de outro país.
Parágrafo único. O comércio internacional de

Art. 96. Entende-se por comércio interestadual

sementes e de mudas será realizado mediante

de sementes e de mudas o efetuado entre as

autorização

prévia

pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas em

Agricultura,

Pecuária

diferentes unidades federativas.

observada a legislação fitossanitária.

Art. 97. Quando em trânsito por outras
unidades

federativas

que

não

sejam

a

do

Ministério
e

da

Abastecimento,

Seção I
Da Exportação de Sementes e de Mudas

destinatária, a fiscalização é privativa do
Ministério

da

Agricultura,

Pecuária

e

Art. 100. A exportação de sementes e de mudas

Abastecimento.

deverá

obedecer

Parágrafo único. Compete à fiscalização do

Regulamento

comércio estadual de sementes e de mudas

estabelecidas pelo Ministério da Agricultura,

verificar a comprovação de destino, mediante

Pecuária

nota fiscal, e, quando for o caso, a permissão de

exigências de acordos e tratados que regem o

trânsito vegetal.

comércio internacional ou aquelas estabelecidas

e

e

às

disposições

normas

Abastecimento,

com o país importador.

deste

complementares

atendidas

as
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Parágrafo único. Quando se tratar de cultivar

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na

protegida no Brasil, a exportação será permitida

unidade federativa onde o interessado esteja

apenas mediante autorização do detentor do

estabelecido, para constituição do respectivo

direito de proteção.

processo,

observado

o

disposto

neste

Regulamento e em normas complementares.
Art. 101. A exportação só poderá ser realizada
por produtor ou comerciante inscrito no

Art. 106. Na importação de sementes ou de

RENASEM.

mudas, deverão ser atendidas as disposições
deste Regulamento e as normas e os padrões

Art. 102. A solicitação de autorização para

estabelecidos pelo Ministério da Agricultura,

exportação será protocolizada no Ministério da

Pecuária e Abastecimento.

Agricultura Pecuária e Abastecimento, na
unidade federativa onde o interessado esteja

Art. 107. No ato da internalização, a semente

estabelecido, para constituição do respectivo

ou a muda importada deverá estar acompanhada

processo,

da seguinte documentação:

observado

o

disposto

neste

Regulamento e em normas complementares.

I - autorização para importação;
II - fatura comercial;

Seção II

III - boletim de análise de sementes ou de

Da Importação de Sementes e de Mudas

mudas, em via original, por laboratório
identificado e reconhecido pelo Ministério da

Art. 103. A importação de sementes e de

Agricultura,

mudas só poderá ser realizada por produtor ou

assinado por responsável técnico;

comerciante inscrito no RENASEM.

IV - descritores da cultivar importada, quando
se

tratar

Pecuária

de

e

importação

Abastecimento,

para

fins

de

Art. 104. Somente poderão ser importadas

multiplicação específica para reexportação, nos

sementes ou mudas de cultivares inscritas no

casos em que ela não esteja inscrita no RNC;

RNC, sem prejuízo ao disposto no art. 19 deste

V - certificado fitossanitário; e

Regulamento.

VI - demais exigências previstas em normas
complementares.

Art. 105. A solicitação de autorização para

Parágrafo único. As informações e os dados

importação será protocolizada no Ministério da

constantes do boletim de análise de sementes
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ou

de

mudas,

as

metodologias

e

os

estabelecidos por aquele Ministério, ficando o

procedimentos deverão obedecer ao disposto

interessado nomeado depositário.

neste

Parágrafo

Regulamento

e

em

normas

complementares.

único.

O

importador

poderá

comercializar ou utilizar o produto antes do
resultado da análise, ficando, neste caso,

Art. 108. Toda semente ou muda importada

responsável pela garantia de todos os fatores de

deverá ser amostrada pelo Ministério da

identidade e qualidade, e responderá pelas

Agricultura,

penalidades cabíveis, quando o resultado da

Pecuária

e

Abastecimento

e

analisada em laboratório oficial de análise,

análise

obedecidos

procedimentos

estabelecidos pelo Ministério da Agricultura,

oficializados por aquele Ministério, visando à

Pecuária e Abastecimento, sem prejuízo do

comprovação de que estão dentro dos padrões

previsto na legislação fitossanitária.

os

métodos

e

oficial

não

atender

aos

padrões

de identidade e qualidade.
§ 1º Poderá ser dispensada a coleta de amostra

Art. 110. A coleta de amostra de sementes ou

de sementes ou de mudas importadas para fins

de mudas deverá ser realizada no ponto de

de pesquisa e ensaios de VCU, sem prejuízo do

ingresso no País ou em Estação Aduaneira de

previsto na legislação fitossanitária.

Interior, mediante autorização do Ministério da

§ 2º Poderá ser dispensada a coleta de amostra

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

de sementes ou de mudas importadas, cuja
especificidade assim a justifique, conforme

Art. 111. A coleta de amostra de sementes ou

estabelecido em normas complementares.

mudas, a critério do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e conforme o

Art. 109. Cumpridas as exigências legais,

disposto em normas complementares, poderá

inclusive a coleta de amostra, o Ministério da

ser realizada no local de destino, sem prejuízo

Agricultura Pecuária e Abastecimento anuirá ao

do previsto na legislação fitossanitária.

desembaraço aduaneiro, com base nos dados e

§ 1º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

informações expressos no boletim de análise de

Abastecimento

sementes ou de mudas emitido no país de

aduaneiro no ponto de ingresso e comunicará,

origem, desde que estejam em conformidade

na sua unidade de destino, a liberação aduaneira

com os requisitos de identificação e padrões

das sementes ou das mudas.

autorizará

o

desembaraço
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§ 2º O importador deverá informar a chegada

Art.

do produto ao Ministério da Agricultura,

Agricultura, Pecuária e Abastecimento orientar

Pecuária e Abastecimento, na sua unidade de

a utilização de sementes e de mudas, com o

destino, para que este providencie a coleta de

objetivo de evitar seu uso indevido e prejuízos à

amostra oficial.

agricultura nacional, conforme o estabelecido

§ 3º O importador ficará como depositário até

neste

que o Ministério da Agricultura, Pecuária e

complementares.

Abastecimento

efetue

a

amostragem

113.

Compete

ao

Regulamento

Ministério

e

em

da

normas

das

sementes ou das mudas.

Art. 114. Toda pessoa física ou jurídica que
utilize semente ou muda, com a finalidade de

Art. 112. Todo lote de semente ou de muda, ou

semeadura ou plantio, deverá adquirilas de

parte dele, que não atenda às normas e aos

produtor

padrões oficiais, ouvido o importador e a

RENASEM,

critério do Ministério da Agricultura, Pecuária e

familiares, os assentados da reforma agrária e

Abastecimento,

os indígenas, conforme o disposto no § 3º do

deverá

ser

devolvido,

ou

comerciante
ressalvados

inscrito
os

no

agricultores

reexportado, destruído ou utilizado para outro

art. 8º e no art. 48 da Lei nº 10.711, de 2003.

fim,

sendo

§ 1º O usuário poderá, a cada safra, reservar

supervisionada por aquele Ministério qualquer

parte de sua produção como “sementes para uso

ação decorrente.

próprio” ou “mudas para uso próprio”, de

Parágrafo único. Quando tecnicamente viável, e

acordo com o disposto no art. 115 deste

a critério do Ministério da Agricultura, Pecuária

Regulamento.

e

o

§ 2º A documentação original de aquisição das

rebeneficiamento ou a adequação às normas,

sementes ou das mudas deverá permanecer na

conforme

posse do usuário, à disposição da fiscalização

excetuando-se

Abastecimento,

o

o

plantio,

será

disposto

permitido

em

normas

complementares.

de que trata este Regulamento.

CAPÍTULO IX

Art. 115. O material de propagação vegetal

DA UTILIZAÇÃO DE SEMENTES E DE

reservado pelo usuário, para semeadura ou

MUDAS

plantio, será considerado “sementes para uso
próprio” ou “mudas para uso próprio”, e
deverá:
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I - ser utilizado apenas em sua propriedade ou

feito

com

em propriedade cuja posse detenha;

fiscalização.

a

autorização

do

órgão

de

II - estar em quantidade compatível com a área
a ser plantada na safra seguinte, observados os

Art. 117. Todo produto passível de ser

parâmetros da cultivar no RNC e a área

utilizado como material de propagação, quando

destinada à semeadura ou plantio, para o

desacompanhado de nota fiscal que comprove

cálculo da quantidade de sementes ou de mudas

sua destinação ao consumo humano, animal ou

a ser reservada;

industrial, fica sujeito às disposições previstas

III - ser proveniente de áreas inscritas no

neste

Ministério

complementares.

da

Agricultura,

Pecuária

e

Regulamento

e

em

normas

Abastecimento, quando se tratar de cultivar
protegida de acordo com a Lei nº 9.456, de

Art. 118. O usuário de sementes ou de mudas

1997, atendendo às normas e aos atos

deverá manter as sementes ou as mudas

complementares;

adquiridas

IV - obedecer, quando se tratar de cultivares de

preservação de sua identidade e qualidade.

domínio

neste

Parágrafo único. Constatado o descumprimento

Regulamento e em normas complementares,

do previsto no caput, não se aplica o disposto

respeitadas as particularidades de cada espécie;

no § 3º do art. 45 deste Regulamento.

público,

ao

disposto

em

condições

adequadas

à

e
V - utilizar o material reservado exclusivamente
na safra seguinte.

CAPÍTULO X
DA FISCALIZAÇAO DE SEMENTES E DE

Parágrafo único. Não se aplica este artigo aos

MUDAS

agricultores familiares, assentados da reforma
agrária e indígenas que multipliquem sementes

Art. 119. A fiscalização tem por objetivo

ou

garantir o cumprimento da legislação de

mudas

para

distribuição,

troca

ou

comercialização entre si.

sementes e de mudas.

Art. 116. O transporte das sementes ou das

Art. 120. O Ministério da Agricultura, Pecuária

mudas reservadas para uso próprio, entre

e Abastecimento exercerá a fiscalização sobre

propriedades do mesmo usuário, só poderá ser

as pessoas físicas ou jurídicas em conformidade
com o disposto neste Regulamento e em
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normas complementares, na forma do art. 37 da

processos e procedimentos previstos neste

Lei nº 10.711, de 2003.

Regulamento e em normas complementares.
§ 2º A auditoria poderá ser também motivada

Art. 121. As ações da fiscalização de que trata

por denúncia fundamentada e encaminhada pela

o art. 120 serão exercidas em todas as etapas da

Comissão de Sementes e Mudas.

produção previstas nos arts. 36, 46 e 47 deste

§ 3º Os critérios operacionais para realização de

Regulamento.

auditorias

observarão

o

disposto

neste

Regulamento e em normas complementares.
Art. 122. A descentralização dos serviços de

§ 4º O relatório conclusivo da auditoria poderá

fiscalização por convênio ou acordo, quando

ensejar, quando for o caso, a constituição de

necessária, dar-se-á mediante proposição da

processo

unidade descentralizada do Ministério da

cancelamento da delegação de competência.

administrativo,

objetivando

o

Agricultura, Pecuária e Abastecimento nas
unidades federativas e aprovação do respectivo

Art. 124. O exercício das ações de fiscalização

Ministro de Estado, após parecer conclusivo

referente

emitido, favoravelmente, pelo órgão técnico

interestadual constitui competência privativa do

central.

Ministério

Parágrafo único. O ente público credenciado

Abastecimento.

como

certificador,

na

forma

ao

comércio

da

internacional

Agricultura,

Pecuária

e

e

deste

Regulamento, fica impedido de exercer a

Art. 125. A fiscalização da utilização de

fiscalização prevista no caput.

sementes e de mudas, disciplinada neste
Regulamento,

Art. 123. As ações decorrentes da delegação de

Ministério

competência prevista no art. 122 ficam sujeitas

Abastecimento.

a

auditorias

Ministério

da

regulares,

executadas

Agricultura,

Pecuária

constitui

da

competência

Agricultura,

do

Pecuária

e

pelo
e

Art. 126. A fiscalização do comércio estadual

Abastecimento.

de sementes e de mudas será exercida pelos

§ 1º As auditorias serão exercidas mediante

Estados e pelo Distrito Federal.

programação do órgão técnico central, com o

§ 1º O exercício da fiscalização prevista no

objetivo de averiguar a conformidade nos

caput

constitui

credenciamento

impedimento
do

ente

para

público

o

como
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certificador no SNSM, com exceção do

§ 1º O fiscal, no exercício de suas funções, fica

Ministério

obrigado a apresentar a carteira de identidade

da

Agricultura,

Pecuária

e

Abastecimento.

funcional.

§ 2º A fiscalização a que se refere o caput

§ 2º Em caso de impedimento ou embaraço à

poderá

ação de fiscalização, o fiscal poderá solicitar o

ser

exercida

pelo

Ministério

da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento em

auxílio policial.

caráter suplementar, quando solicitada pela
unidade da Federação interessada.

Art. 129. Toda semente ou muda, embalada ou

§ 3º As ações de fiscalização de que trata o

a

caput serão exercidas em qualquer fase da

identificada ou não, está sujeita à fiscalização,

comercialização da semente ou da muda, após a

de acordo com o disposto neste Regulamento e

emissão da respectiva nota fiscal de venda pelo

em normas complementares.

granel,

armazenada

ou

em

trânsito,

produtor ou pelo reembalador.
Art. 130. Na fiscalização, a semente ou a muda
Art. 127. O Ministério da Agricultura, Pecuária

poderá ser amostrada, visando à verificação de

e

de

conformidade aos padrões estabelecidos para a

fiscalização e auditoria junto aos laboratórios

espécie e a categoria, de acordo com o disposto

por ele credenciados, conforme previsto em

neste

normas complementares.

complementares.

Abastecimento

realizará

atividades

Regulamento

e

em

normas

Art. 128. O fiscal, no exercício de suas

CAPÍTULO XI

funções, terá livre acesso aos estabelecimentos,

DA COMISSÃO DE SEMENTES E MUDAS

produtos

e

documentos,

previstos

neste

Regulamento e em normas complementares,

Art. 131. Toda unidade da Federação contará

das

beneficiem,

com uma Comissão de Sementes e Mudas, a ser

analisem, embalem, reembalem, amostrem,

composta por representantes de entidades

certifiquem,

federais, estaduais ou distritais, municipais e da

pessoas

importem,

que

produzam,

armazenem,
exportem,

transportem,
utilizem

comercializem sementes e mudas.

ou

iniciativa privada, que tenham vinculação com
a fiscalização, a pesquisa, o ensino, a
assistência técnica e extensão rural, a produção,
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o comércio e a utilização de sementes e de

§ 1º As eleições previstas no caput serão

mudas.

homologadas

Parágrafo

único.

representantes
agricultores

da

pelo

titular

da

unidade

Inclui-se

dentre

os

descentralizada do Ministério da Agricultura,

iniciativa

privada

os

Pecuária e Abastecimento.

assentados

da

§ 2º Os presidentes e os vice-presidentes terão

familiares,

os

reforma agrária e os indígenas.

mandatos de dois anos, sendo permitida uma
reeleição.

Art. 132. Cada Comissão de Sementes e Mudas
será constituída por, no mínimo, dez membros,

Art. 136. Os Secretários-Executivos, titulares e

divididos entre titulares e suplentes, com

suplentes, das Comissões de Sementes e

mandatos de quatro anos, e funcionará com a

Mudas, deverão ter obrigatoriamente formação

seguinte estrutura básica:

profissional

I - Presidência;

Agronômica ou Engenharia Florestal, e serão

II - Vice-Presidência; e

escolhidos pelos respectivos presidentes.

nas

áreas

de

Engenharia

III - Secretaria-Executiva.
Art. 137. As Comissões de Sementes e Mudas
Art. 133. As Comissões de Sementes e Mudas

reunir-se-ão com a presença mínima de metade

têm funções consultivas, informativas e de

mais um de seus membros e deliberarão por

assessoramento ao Ministério da Agricultura,

maioria

Pecuária e Abastecimento, objetivando o

cabendo ao presidente o voto de qualidade.

simples

dos

membros

presentes,

aprimoramento do SNSM.
Art. 138. Os membros das Comissões de
Art. 134. A coordenação geral das Comissões

Sementes e Mudas não serão remunerados,

de Sementes e Mudas, em âmbito nacional, será

sendo suas atividades consideradas, para todos

exercida

os

pelo

Ministério

da

Agricultura,

efeitos,

como

de

relevantes serviços

Pecuária e Abastecimento.

públicos.

Art. 135. Os presidentes e os vice-presidentes

Art. 139. Os membros que comporão as

serão eleitos pelos membros das respectivas

Comissões de Sementes e Mudas serão

Comissões de Sementes e Mudas.

indicados

pelo

titular

da

unidade

descentralizada do Ministério da Agricultura,
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Pecuária

e

respectiva

público com delegação de competência para o

unidade federativa, conforme previsto no art.

exercício da fiscalização da produção, mediante

131 deste Regulamento.

denúncia fundamentada.

Art. 140. Compete às Comissões de Sementes e

Art. 141. A unidade descentralizada do

Mudas:

Ministério

I - propor ao Ministério da Agricultura,

Abastecimento na sua respectiva unidade

Pecuária e Abastecimento diretrizes para a

federativa fornecerá estrutura física e apoio

política a ser adotada na sua respectiva unidade

administrativo, além de disponibilizar os meios

federativa, no que concerne ao SNSM;

para

II - propor ao Ministério da Agricultura,

Sementes e Mudas e de sua Secretaria-

Pecuária e Abastecimento normas, padrões e

Executiva.

procedimentos

Abastecimento

para

a

na

produção

e

o

da

Agricultura,

funcionamento

Pecuária

da

Comissão

e

de

a

comercialização de sementes e de mudas;

Art.

III - manter permanente articulação com os

Agricultura, Pecuária e Abastecimento elaborar

órgãos componentes do SNSM;

o

IV - propor ao Ministério da Agricultura,

Sementes e Mudas.

Pecuária

e

Abastecimento

medidas

142.

regimento

de procedimentos referentes ao SNSM;

propondo

ao

Ministério

Ministério

das

Comissões

da

de

CAPÍTULO XII
DAS ESPÉCIES FLORESTAIS, NATIVAS

V - rever as normas de produção de sementes e
mudas,

interno

ao

para

solucionar casos omissos e dúvidas na execução

de

Compete

OU EXÓTICAS, E DAS DE INTERESSE

da

MEDICINAL OU AMBIENTAL

Agricultura, Pecuária e Abastecimento as
modificações necessárias;

Seção I

VI - criar subcomissões técnicas e designar as

Das Disposições Gerais

entidades que delas farão parte;
VII - identificar demandas e propor a inserção

Art. 143. O SNSM de espécies florestais,

de novas espécies no SNSM, além de propor

nativas

seus respectivos padrões; e

disponibilizar materiais de propagação com

VIII - solicitar ao Ministério da Agricultura

garantia de procedência ou identidade e de

Pecuária e Abastecimento auditoria sobre o ente

qualidade.

e

exóticas,

tem

por

finalidade
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II - Área Natural de Coleta de Sementes - ACSArt. 144. O processo de produção e certificação

NS: população vegetal natural, sem necessidade

de sementes e de mudas das espécies florestais,

de marcação individual de matrizes, onde são

nativas ou exóticas, obedecerá aos mecanismos

coletados sementes ou outros materiais de

estabelecidos neste Capítulo e em normas

propagação;

complementares, sem prejuízo das demais

III - Área Natural de Coleta de Sementes com

disposições deste Regulamento.

Matrizes Marcadas - ACS-NM: população
vegetal natural, com marcação e registro

Art. 145. O processo de produção e certificação

individual de matrizes, das quais são coletados

de sementes e de mudas das espécies de

sementes ou outros materiais de propagação;

interesse

não

IV - Área Alterada de Coleta de Sementes -

abrangidas pelo art. 144 deverá atender ao

ACS-AS: população vegetal, nativa ou exótica,

disposto no Capítulo V deste Regulamento e

natural antropizada ou plantada, onde são

em normas complementares.

coletados sementes ou outros materiais de

medicinal

ou

ambiental

propagação, sem necessidade de marcação e
Art. 146. Para os efeitos das disposições

registro individual de matrizes;

referentes às sementes e às mudas das espécies

V - Área Alterada de Coleta de Sementes com

abrangidas neste Capítulo, no âmbito do

Matrizes Marcadas - ACS-AM: população

SNSM, entende-se por:

vegetal, nativa ou exótica, natural antropizada

I - Área de Coleta de Sementes - ACS:

ou plantada, com marcação e registro individual

população de espécie vegetal, nativa ou exótica,

de matrizes, das quais são coletadas sementes

natural ou plantada, caracterizada, onde são

ou outro material de propagação;

coletadas sementes ou outro material de

VI - Área de Coleta de Sementes com Matrizes

propagação, e que se constitui de Área Natural

Selecionadas

de Coleta de Sementes - ACS-NS, Área Natural

ACS-MS: população vegetal, nativa ou exótica,

de Coleta de Sementes com Matrizes Marcadas

natural ou plantada, selecionada, onde são

- ACS-NM, Área Alterada de Coleta de

coletadas sementes ou outro material de

Sementes - ACS-AS, Área Alterada de Coleta

propagação, de matrizes selecionadas, devendo-

de Sementes com Matrizes Marcadas - ACS-

se informar o critério de seleção;

AM e Área de Coleta de Sementes com

VII - Área de Produção de Sementes - APS:

Matrizes Selecionadas - ACS-MS;

população vegetal, nativa ou exótica, natural ou
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plantada, selecionada, isolada contra pólen

a região bioclimática especificada, em área

externo, onde são selecionadas matrizes, com

isolada contra pólen externo;

desbaste dos indivíduos indesejáveis e manejo

XIII - certificado de procedência ou de

intensivo para produção de sementes, devendo

identidade clonal:

ser informado o critério de seleção individual;

documento

VIII - atestado de identificação botânica:

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pela

documento assinado pelo responsável técnico,

entidade certificadora ou pelo certificador, com

identificando o material vegetal oriundo de área

vistas a garantir a procedência ou a identidade

de coleta, área de produção e pomar de

clonal e a qualidade do material de propagação;

sementes, com base em exsicata depositada em

XIV - clone: grupo de plantas geneticamente

herbário;

idênticas, derivadas assexuadamente de um

IX - categoria identificada: categoria de

único indivíduo;

material de propagação de espécie florestal,

XV - coletor de sementes: pessoa física ou

coletado

jurídica, credenciada junto ao Ministério da

de

matrizes

com

determinação

emitido

pelo

Ministério

da

botânica e localização da população;

Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a

X - categoria qualificada: categoria de material

prestação de serviços de coleta de material de

de propagação de espécie florestal, coletado de

propagação;

matrizes

populações

XVI - certificador: pessoa física ou jurídica,

selecionadas e isoladas contra pólen externo e

credenciada pelo Ministério da Agricultura,

manejadas para produção de sementes;

Pecuária e Abastecimento para executar a

XI - categoria selecionada: categoria de

certificação de sua própria produção de

material de propagação de espécie florestal,

sementes e de mudas de espécies florestais,

coletado

nativas e exóticas;

selecionadas

de

matrizes

em

em

populações

selecionadas fenotipicamente para, pelo menos,

XVII - entidade certificadora: pessoa jurídica,

uma

credenciada pelo Ministério da Agricultura,

característica,

em

uma

determinada

condição ecológica;

Pecuária e Abastecimento para executar a

XII - categoria testada: categoria de material de

certificação da produção de sementes e de

propagação de espécie florestal, coletado de

mudas de espécies florestais, nativas e exóticas;

matrizes selecionadas geneticamente, com base

XVIII - espécie de interesse ambiental: espécie

em testes de progênie ou testes aprovados pela

vegetal, nativa ou exótica, usada para proteção

entidade certificadora ou pelo certificador para

ou recuperação de uma determinada área;
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XIX - espécie florestal: espécie vegetal lenhosa,

XXVI - Pomar Clonal de Sementes - PCS:

arbórea ou arbustiva, nativa ou exótica;

plantação planejada, isolada contra pólen

XX - espécie de interesse medicinal: espécie

externo, estabelecida por meio de propagação

vegetal,

vegetativa de indivíduos superiores, onde se

nativa

ou

exótica,

de

interesse

medicinal;

aplicam

XXI - identificação: processo pelo qual a

produção de sementes;

semente ou a muda é identificada, de acordo

XXVII - Pomar Clonal para Produção de

com as exigências deste Regulamento;

Sementes Híbridas PCSH: plantação planejada,

XXII - matriz: planta fornecedora de material

constituída de uma ou duas espécies paternais

de propagação sexuada ou assexuada;

ou de clones selecionados de uma mesma

XXIII - origem: localização geográfica onde as

espécie,

populações

estabelecida

florestais

fornecedores

de

ou

indivíduos

sementes

ocorrem

tratos

culturais

isolada
por

contra
meio

específicos

pólen
de

para

externo,

propagação

vegetativa, especialmente delineada e manejada

naturalmente;

para obtenção de sementes híbridas;

XXIV - Pomar de Sementes - PS: plantação

XXVIII - Pomar de Sementes Testado - PSMt

planejada,

matrizes

ou PCSt: plantação planejada, isolada, oriunda

superiores, isolada, com delineamento de

de sementes (PSMt) ou de clones (PCSt), cujas

plantio e manejo adequado para a produção de

matrizes remanescentes foram selecionadas

sementes, e que se constitui de Pomar de

com base em testes de progênie para a região

Sementes por Mudas - PSM, Pomar Clonal de

bioclimática especificada, e que apresente

Sementes - PCS, Pomar Clonal para Produção

ganhos genéticos comprovados em relação ao

de Sementes Híbridas - PCSH e Pomares de

pomar não testado;

Sementes Testados - PSMt ou PCSt;

XXIX - população: grupo de indivíduos da

XXV - Pomar de Sementes por Mudas - PSM:

mesma espécie que ocorre em uma determinada

plantação planejada, isolada contra pólen

área e compartilha do mesmo acervo genético;

externo,

indivíduos

XXX - procedência: localização da população

selecionados em teste de progênie de matrizes

ou das matrizes fornecedoras de sementes ou

selecionadas e desbaste dos indivíduos não

outro material de propagação; e

selecionados, onde se aplicam tratos culturais

XXXI

específicos para produção de sementes;

bioclimática

estabelecida

estabelecida

com

com

-

região

de

distinta

procedência:

região

que

várias

inclui

populações de uma mesma espécie.
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mudas compatível com as atividades a serem
Seção II

desenvolvidas, de acordo com o estabelecido

Do Credenciamento do RENASEM

em normas complementares;
c)

comprovação

da

disponibilidade

de

Art. 147. O Ministério da Agricultura, Pecuária

laboratório de análise de sementes ou de mudas,

e Abastecimento, considerando o disposto no

próprio ou de terceiros mediante contrato,

art. 47 da Lei nº 10.711, de 2003, poderá

credenciado de acordo com a legislação

credenciar, junto ao RENASEM, pessoas

vigente;

físicas ou jurídicas que atendam aos requisitos

d) programa de capacitação e atualização

exigidos neste Regulamento para exercer as

contínua do corpo técnico; e

atividades

e) manual de procedimentos operacionais,

de

certificador,

de

entidade

certificadora e de coletor de sementes.

atendendo

às

normas

complementares

estabelecidas pelo Ministério da Agricultura,
Art. 148. As funções e os procedimentos

Pecuária e Abastecimento;

operacionais a serem seguidos, referentes ao

II - quando certificador de sementes ou mudas

certificador, à entidade certificadora e ao

de produção própria:

coletor de material de propagação, serão

a) inscrição no RENASEM como produtor; e

disciplinados em normas complementares.

b) comprovação de atendimento das exigências
previstas no inciso I deste artigo;

Art.

149.

Para

o

credenciamento

no

III - quando coletor de sementes: qualificação

RENASEM, além das exigências previstas no

técnica para efetuar coleta, amostragem e

art. 7º deste Regulamento, as pessoas físicas ou

conservação da capacidade produtiva da área

jurídicas deverão apresentar os seguintes

demarcada, reconhecida pelo Ministério da

documentos ao Ministério da Agricultura,

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Pecuária e Abastecimento:
I - quando entidade certificadora de sementes

Art. 150. O credenciamento no RENASEM das

ou mudas:

pessoas de que trata o art. 147 deste

a) termo de compromisso firmado pelo

Regulamento deverá obedecer, no que couber,

responsável técnico;

ao disposto no Capítulo III deste Regulamento

b) comprovação da existência de corpo técnico

e em normas complementares.

qualificado em produção de sementes ou de
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Art. 151. Os serviços públicos, decorrentes do

I - identifique ou introduza a espécie ou a

credenciamento no RENASEM das pessoas

cultivar; ou

referidas no art. 147 deste Regulamento, serão

II - explore comercialmente a espécie ou a

remunerados pelo regime de preços de serviços

cultivar.

públicos específicos, cabendo ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento fixar

Art. 154. A denominação para as cultivares

valores e formas de arrecadação.

referidas neste Capítulo, para fins de inscrição
no RNC, deverá obedecer ao disposto no art. 21

Seção III

deste Regulamento.

Da Inscrição no RNC

Parágrafo único. A denominação das espécies
referidas no parágrafo único do art. 152 deste

Art. 152. A inscrição no RNC de espécies ou

Regulamento, para fins de inscrição no RNC,

cultivares florestais deve obedecer, no que

deverá obedecer aos seguintes critérios:

couber, ao disposto no Capítulo IV deste

I - nome científico da espécie, conforme

Regulamento e em normas complementares

previsto

estabelecidas pelo Ministério da Agricultura,

Nomenclatura Botânica; e

Pecuária e Abastecimento.

II - nome comum da espécie, quando for o caso.

no

Código

Internacional

de

Parágrafo único. As espécies com identificação
restrita apenas ao nível taxonômico de espécie,

Seção IV

sem prejuízo do disposto neste Regulamento,

Do Registro Nacional de Áreas e Matrizes -

ficam obrigadas à inscrição no RNC, com a

RENAM

finalidade de habilitação prévia para produção e
comercialização de sementes e de mudas no

Art. 155. Fica instituído, no Ministério da

País.

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o
Registro Nacional de Áreas e Matrizes -

Art. 153. A inscrição no RNC de espécies ou
cultivares
prejuízo

previstas
do

neste

disposto

no

Capítulo,
art.

15

RENAM.

sem
deste

Art. 156. As áreas de coleta de sementes, as

Regulamento, no que couber, poderá ser

áreas de produção de sementes e os pomares de

requerida por pessoa física ou jurídica que:

sementes

que

fornecerão

materiais

de

propagação deverão ser inscritos no RENAM,
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cujo

cadastro

deverá

ser

periodicamente

divulgado por meios eletrônicos ou, ainda,

Art. 160. O responsável pela inscrição de que

pelos

trata o art. 156 deste Regulamento deverá,

demais

meios

previstos

neste

Regulamento.

obrigatoriamente, comunicar qualquer alteração

Parágrafo único. Os requisitos para inscrição no

dos dados constantes do RENAM.

RENAM deverão ser estabelecidos em normas
complementares.

Seção V
Do Processo de Produção e de Certificação

Art. 157. As informações e os dados, que serão
divulgados conforme previsto no art. 156, serão

Art. 161. A produção de sementes e de mudas

definidos pelo Ministério da Agricultura,

de que trata este Capítulo compreende todas as

Pecuária

etapas do processo até a emissão da nota fiscal

e

Abastecimento

complementares,

resguardando

em

normas

o

interesse

pelo produtor.

nacional.
Art. 162. O controle de qualidade para as
Art. 158. No caso de espécies nativas, é

espécies previstas neste Capítulo, em todas as

obrigatório o registro no RENAM das matrizes

etapas da produção, é de responsabilidade do

das ACS-MN, ACS-AM e ACS-MS.

produtor de sementes e de mudas e de seu

Parágrafo único. Nos demais casos, o produtor

responsável técnico, conforme estabelecido

deve

neste

manter

as

informações

atualizadas

referentes às suas matrizes para apresentação às

Regulamento

e

em

normas

complementares.

entidades competentes, podendo a qualquer
tempo cadastrá-las no RENAM.

Art. 163. A identificação das sementes e das
mudas das espécies previstas neste Capítulo,

Art. 159. A inscrição de áreas produtoras de

sem prejuízo do estabelecido nos arts. 39 e 53

sementes e de matrizes no RENAM poderá ser

deste Regulamento e normas complementares,

cancelada nos seguintes casos:

dar-se-á em lugar visível da embalagem, por

I

-

não-atendimento

das

características

rótulo, etiqueta ou carimbo, contendo as

declaradas na ocasião da inscrição; ou

seguintes informações em língua portuguesa:

II - perda das características que possibilitaram

I - localização da ACS, da APS ou do PS e suas

a inscrição de áreas e de matrizes.

subdivisões, quando for o caso; e
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II - o nome, CNPJ ou CPF, endereço e número

II - categoria selecionada: proveniente da área

de inscrição no RENASEM do produtor.

de produção ACS-MS;

§ 1º A etiqueta deverá ser confeccionada com

III - categoria qualificada: proveniente das

material resistente, de modo a assegurar a

áreas de produção APS-MS, PCS, PSM e

necessária durabilidade.

PCSH; e

§ 2º A muda deverá manter a correspondente

IV - categoria testada: proveniente das áreas de

identificação com a categoria da semente ou

produção PSMt e PCSt.

outro material de propagação que a originou.

Parágrafo único. As áreas de produção de que
tratam os incisos deste artigo deverão atender

Art. 164. As embalagens terão seu tipo,

às normas estabelecidas pelo Ministério da

tamanho e as demais especificações, atendendo

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

às peculiaridades das espécies, estabelecidos
em normas complementares.

Art.

167.

Somente

as

categorias

“selecionadas”, “qualificadas” e “testadas”
Art. 165. O material de propagação de espécies

poderão ser produzidas sob o processo de

florestais a ser produzido compreenderá as

certificação.

seguintes categorias:
I - identificada;

Art. 168. O processo de certificação do

II - selecionada;

material de propagação de espécies florestais

III - qualificada; e

será operacionalizado de acordo com este

IV - testada.

Regulamento e normas complementares.

Art. 166. As categorias de materiais de

Art. 169. A certificação da produção de

propagação

serão

sementes e de mudas de espécies florestais de

provenientes de sementes, ou outro material de

que trata este Capítulo será realizada pelo

propagação das correspondentes áreas de

Ministério

produção, conforme especificação abaixo:

Abastecimento, pela entidade certificadora e

I - categoria identificada: proveniente das áreas

pelo certificador, credenciados na forma do art.

de produção ACS-NS, ACS-NM, ACS-AS e

147 deste Regulamento.

ACS-AM;

previstas

no

art.

165

da

Agricultura,

Pecuária

e
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Art. 170. A entidade certificadora e o

Pecuária

certificador de sementes ou mudas deverão

complementares.

manter

os

documentos

referentes

e

Abastecimento

em

normas

aos

procedimentos decorrentes de sua atividade à

Art. 174. O Ministério da Agricultura, Pecuária

disposição da autoridade competente, segundo

e Abastecimento exercerá o acompanhamento

o disposto neste Regulamento e em normas

do sistema de certificação de sementes ou

complementares.

mudas das espécies referidas neste Capítulo,
por meio de auditoria, fiscalização e supervisão,

Art. 171. A entidade certificadora e o

em

conformidade

com

os

requisitos

certificador de sementes ou mudas apresentarão

estabelecidos neste Regulamento e em normas

ao Ministério da Agricultura, Pecuária e

complementares.

Abastecimento o controle dos lotes produzidos,
por

produtor,

espécie

e

cultivar,

Art. 175. Ficam dispensadas das exigências de

periodicamente, conforme estabelecido em

inscrição

no

RENASEM

instituições

normas complementares.

governamentais ou não-governamentais que
produzam, distribuam ou utilizem sementes e

Art. 172. O Ministério da Agricultura, Pecuária

mudas de que trata este Capítulo, com a

e Abastecimento, a entidade certificadora e o

finalidade de recomposição ou recuperação de

certificador de sementes ou mudas exercerão o

áreas de interesse ambiental, no âmbito de

controle das áreas de coleta, de produção e dos

programas de educação ou conscientização

pomares, no que couber, de forma a garantir a

ambiental assistidos pelo poder público.

formação e condução destas, visando a garantir

Parágrafo único. As atividades de produção,

a procedência e qualidade das sementes, a

distribuição ou utilização de sementes e mudas

identidade clonal e a identidade das mudas,

de

conforme previsto em normas complementares.

descaracterizadas de qualquer fim ou interesse

que

trata

o

caput

devem

estar

comercial.
Art. 173. Os certificados para os lotes de
materiais de propagação das espécies referidas
neste

Capítulo,

emitidos

pela

entidade

CAPÍTULO XIII
DAS PROIBIÇÕES E DAS INFRAÇÕES

certificadora e pelo certificador, serão definidos
e estabelecidos pelo Ministério da Agricultura,

Seção I
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Das Pessoas Inscritas no RENASEM

mesmo que não caracterize burla à legislação;
ou

Art. 176. Ficam proibidos e constituem

VII - a produção, o beneficiamento, a análise, o

infração de natureza leve:

armazenamento, a reembalagem, o comércio e

I

-

a

produção,

o

beneficiamento,

o

o transporte de sementes ou de mudas sem os

armazenamento, a reembalagem, o comércio e

cuidados necessários à preservação de sua

o transporte de sementes ou de mudas

identidade e qualidade.

identificadas em desacordo com os requisitos
deste Regulamento e normas complementares;
II

-

a

produção,

o

beneficiamento,

Art. 177. Ficam proibidos e constituem
o

infração de natureza grave:

armazenamento, a reembalagem, o comércio e

I

o transporte de sementes ou de mudas

armazenamento, a reembalagem, o comércio e

acompanhadas de documentos em desacordo

o transporte de sementes ou de mudas de

com o estabelecido neste Regulamento e

espécie ou cultivar não inscrita no RNC,

normas complementares;

ressalvado o disposto no inciso III do art. 19;

III - o armazenamento, a reembalagem, o

II

comércio e o transporte de sementes cujo lote

armazenamento, a reembalagem, o comércio e

esteja com o prazo de validade do teste de

o transporte de mistura de espécies ou de

germinação ou de viabilidade vencido;

cultivares não autorizadas pelo Ministério da

IV - a produção de sementes ou de mudas que

Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

desatendam às normas, aos padrões e aos

III

procedimentos estabelecidos para os campos de

armazenamento, a reembalagem, o comércio e

produção de sementes, e para os viveiros ou

o transporte de sementes ou de mudas sem a

unidades de propagação in vitro de produção de

comprovação de origem referente ao controle

mudas;

de geração;

V - o beneficiamento de sementes em unidades

IV

de

armazenamento, a reembalagem, o comércio e

beneficiamento

com

instalações

em

-

a

-

-

-

produção,

a

a

a

produção,

produção,

produção,

o

o

o

o

beneficiamento,

beneficiamento,

beneficiamento,

beneficiamento,

o

o

o

o

desacordo com as normas específicas;

o transporte de sementes ou de mudas sem a

VI - o armazenamento, o comércio e o

comprovação

transporte

identidade;

de

sementes

ou

de

mudas

acondicionadas em embalagens danificadas,

de

origem,

procedência

ou
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V - o beneficiamento de sementes em unidades

XIII - a produção, o armazenamento, a

de beneficiamento não inscritas no RENASEM;

reembalagem e o comércio de sementes cujo

VI - a produção, o armazenamento, o comércio

lote contenha sementes de espécies silvestres,

e o transporte de sementes ou de mudas

além dos limites estabelecidos;

acondicionadas em embalagens inadequadas,

XIV - a produção, o armazenamento, a

conforme disposto em normas complementares;

reembalagem e o comércio de sementes cujo

VII - o armazenamento, o comércio e o

lote contenha sementes de espécies nocivas

transporte

toleradas, além dos limites estabelecidos;

de

sementes

ou

de

mudas

acondicionadas em embalagens violadas, de

XV - a produção, o armazenamento, a

forma que caracterize burla à legislação;

reembalagem e o comércio de mudas cujo lote

VIII - a produção, o beneficiamento, a análise,

contenha mudas de outras cultivares acima do

o armazenamento, a reembalagem, o comércio

limite de tolerância estabelecido em norma

e o transporte de sementes ou de mudas

complementar;

desacompanhada de documentação exigida por

XVI - a produção, o armazenamento, a

este Regulamento e normas complementares;

reembalagem e o comércio de mudas cujo lote

IX - a produção, o armazenamento, a

de mudas oriundas de propagação in vitro

reembalagem e o comércio de sementes cujo

contenha índice de variação somaclonal acima

lote esteja com o índice de germinação abaixo

do limite de tolerância estabelecido em norma

do padrão estabelecido;

complementar;

X

-

a

produção,

o

armazenamento,

a

XVII - a produção, o armazenamento, a

reembalagem e o comércio de sementes cujo

reembalagem e o comércio de mudas cujo lote

lote apresente índice de sementes puras abaixo

de mudas não represente a cultivar identificada,

do padrão estabelecido;

em função de troca de material propagativo,

XI - a produção, o armazenamento, a

inclusive por propagação in vitro;

reembalagem e o comércio de sementes cujo

XVIII - a produção, o beneficiamento, o

lote contenha sementes de outras cultivares

armazenamento, a reembalagem, o comércio e

além dos limites estabelecidos;

o transporte de sementes ou de mudas em

XII - a produção, o armazenamento, a

desacordo com os padrões estabelecidos;

reembalagem e o comércio de sementes cujo

XIX - o comércio de sementes ou de mudas que

lote contenha sementes de outras espécies

tenham

cultivadas, além dos limites estabelecidos;

sido

objeto de propaganda, por
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qualquer meio ou forma, com difusão de

in vitro, ACS, APS e PS não inscritos,

conceitos não representativos ou falsos;

cancelados ou condenados;

XX - o comércio de sementes ou de mudas por

IV - a produção, o armazenamento, o

intermédio da prática da venda ambulante,

beneficiamento, a reembalagem, o comércio e o

caracterizada

transporte de sementes ou de mudas com

pelo

comércio

fora

de

estabelecimento comercial; ou

identificação falsa ou adulterada;

XXI - a produção, o armazenamento, a

V

reembalagem, o comércio e o transporte de

reembalagem, o comércio e o transporte de

sementes ou de mudas oriundas de matrizes

sementes cujo lote contenha sementes de

sem a inscrição no RENAM, quando se tratar

espécies nocivas proibidas;

de espécies previstas no Capítulo XII deste

VI - a produção, o armazenamento, a

Regulamento.

reembalagem, o comércio e o transporte de

-

a

produção,

o

armazenamento,

a

mudas cujo lote contenha plantas de espécies
Art. 178. Ficam proibidos e constituem

nocivas proibidas;

infração de natureza gravíssima:

VII - a produção, o armazenamento, a

I

o

reembalagem, o comércio e o transporte de

armazenamento, a reembalagem, o comércio e

sementes tratadas com produtos químicos ou

o transporte de sementes ou de mudas de

agrotóxicos,

cultivar protegida, sem autorização do detentor

pertinentes em local visível de sua embalagem;

do direito da proteção, ressalvado o disposto

ou

nos incisos I e IV do art. 10 da Lei nº 9.456, de

VIII - a produção, o armazenamento, a

1997;

reembalagem, o comércio e o transporte de

II

-

a

-

a

produção,

produção,

o

o

beneficiamento,

beneficiamento,

o

armazenamento, a reembalagem, o comércio e

sem

constar

as

informações

sementes sem adição de corantes ou pigmentos
que as diferenciem de sementes não tratadas.

o transporte de sementes provenientes de
campo de produção de sementes não inscrito,

Art. 179. Além das proibições previstas nos

cancelado ou condenado;

arts. 176, 177 e 178 deste Regulamento, as

III

-

a

produção,

o

beneficiamento,

o

pessoas referidas no seu art. 4º também estão

armazenamento, a reembalagem, o comércio e

sujeitas às seguintes proibições, que serão

o transporte de sementes ou de mudas

consideradas infrações de natureza leve:

provenientes de viveiro, unidade de propagação
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I

-

deixarem

de

fornecer

mão-de-obra

necessária à coleta de amostra;

Art. 180. Além das proibições previstas nos

II - deixarem de apresentar as informações

arts. 176, 177 e 178 deste Regulamento, as

sobre a produção e a comercialização na forma

pessoas referidas no seu art. 4º também estão

deste Regulamento e normas complementares;

sujeitas às seguintes proibições, que serão

III

consideradas infrações de natureza grave:

-

receberem

no

seu

estabelecimento

sementes ou mudas desacompanhadas da

I - desenvolverem as atividades previstas neste

documentação exigida por este Regulamento e

Regulamento sem a respectiva inscrição no

normas complementares;

RENASEM, ressalvados os casos previstos no

IV - utilizarem armazém ou unidade de

§ 2º do art. 4º deste Regulamento;

beneficiamento com outra finalidade, durante o

II - desenvolverem as atividades previstas neste

período

Regulamento

sem

beneficiamento de sementes ou de mudas;

responsável

técnico

V - beneficiarem ou armazenarem sementes ou

RENASEM, quando for o caso;

mudas de terceiros sem contrato com o

III - utilizarem declaração que caracterize burla

produtor ou reembalador;

ao disposto neste Regulamento e em normas

VI - comercializarem sementes reembaladas,

complementares;

sem submetêlas à nova análise;

IV - omitirem informações, ou fornecê-las

VII - comercializarem sementes ou mudas

incorretamente, de forma a contrariar o disposto

produzidas no processo de certificação sem

neste

identificação do certificador;

complementares;

VIII

de

-

armazenamento

executarem

ou

Regulamento

acompanhamento
credenciado

e

em

de
no

normas

atividade

V - impedirem ou dificultarem o livre acesso

relacionada ao SNSM em desacordo com as

dos fiscais às instalações e à escrituração da

disposições deste Regulamento e normas

respectiva atividade;

complementares;

VI - utilizarem campos para produção de

IX - analisar sementes ou mudas em laboratório

sementes, sem que eles estejam inscritos no

com instalações ou equipamentos em desacordo

órgão de fiscalização da respectiva unidade da

com as normas específicas; ou

Federação;

X - exercer a atividade em desacordo com as

VII - comercializarem sementes ou mudas em

disposições

desacordo com o estabelecido no § 2º do art. 4º

deste

complementares.

qualquer

de

regulamento

e

normas

deste Regulamento;
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VIII - utilizarem viveiros ou unidades de

III - alterarem, subtraírem ou danificarem a

propagação in vitro para produção de mudas,

identificação constante da embalagem de

sem que eles estejam inscritos no órgão de

sementes ou de mudas, em circunstâncias que

fiscalização

caracterizem burla à legislação;

da

respectiva

unidade

da

Federação;

IV - alterarem ou fracionarem a embalagem de

IX - comercializarem sementes ou mudas, antes

sementes, ou substituírem as sementes ou as

da emissão do respectivo certificado ou termo

mudas, em circunstâncias que caracterizem

de conformidade;

burla à legislação;

X - reembalarem sementes ou mudas, sem

V - utilizarem, substituírem, manipularem,

autorização do produtor ou do importador;

comercializarem, removerem ou transportarem,

XI - importarem sementes ou mudas, sem

sem autorização prévia do órgão fiscalizador, a

prévia

semente ou a muda cuja comercialização tenha

autorização

do

Ministério

da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

sido suspensa;

XII - exercer a atividade de análise de sementes

VI - utilizarem, substituírem, manipularem,

ou de mudas, com o objetivo de atender às

comercializarem, removerem ou transportarem,

exigências do SNSM, sem o respectivo

sem autorização prévia do órgão fiscalizador, a

credenciamento no RENASEM; ou

semente ou a muda apreendida ou condenada;

XIII - exercer as atividades de laboratório em

VII - exercerem qualquer atividade prevista

desacordo com as normas específicas.

neste Regulamento, enquanto o estabelecimento
estiver interditado;

Art. 181. Além das proibições previstas nos

VIII - exercerem qualquer atividade prevista

arts. 176, 177 e 178 deste Regulamento, as

neste Regulamento, enquanto estiver suspensa a

pessoas referidas no seu art. 4º estão sujeitas às

sua inscrição no RENASEM;

seguintes proibições, que serão consideradas

IX - comercializarem sementes em quantidade

infrações de natureza gravíssima:

maior do que a compatível com o potencial de

I - produzirem ou comercializarem sementes

produção da área aprovada, observados os

com índice de sementes puras que caracterize

parâmetros da cultivar no RNC;

fraude;

X - comercializarem mudas em quantidade

II - produzirem ou comercializarem lote de

maior do que a compatível com o potencial de

mudas que apresente percentagem de plantas

produção do viveiro ou da unidade de

fora do padrão nacional que caracterize fraude;

propagação in vitro aprovada; ou
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XI - desenvolver as atividades previstas neste

da espécie e cultivar diferente da constante do

Regulamento

sem

de

CNCR; ou

responsável

técnico

no

IV - exercerem a atividade em desacordo com

acompanhamento
credenciado

RENASEM.

as disposições deste Regulamento e normas
complementares.

Art. 182. Para efeito dos dispositivos deste
Regulamento, responde também pelas infrações

Art. 184. Fica proibido às pessoas que

previstas nos arts. 176, 177 e 178 deste

desenvolvem as atividades de responsabilidade

Regulamento aquele que, de qualquer modo,

técnica

concorrer para tais práticas ou delas obtiver

amostragem e análise de sementes ou de mudas,

vantagens.

e constitui infração de natureza grave:

na

certificação,

na

coleta,

na

I - exercerem a atividade, sem o respectivo
Seção II
Das Pessoas Credenciadas no RENASEM

credenciamento no RENASEM;
II - desatenderem às normas técnicas de
produção, certificação, coleta, amostragem e

Art. 183. Fica proibido às pessoas que

análise de sementes ou de mudas;

desenvolvem as atividades de responsabilidade

III - impedirem ou dificultarem o livre acesso

técnica com certificação, coleta, amostragem e

dos fiscais e auditores às instalações e à

análise de sementes ou de mudas, e constitui

escrituração da respectiva atividade;

infração de natureza leve:

IV

I - deixarem de apresentar as informações

certificação, os serviços de amostrador ou

inerentes às atividades, na forma disposta neste

responsável técnico que tenha vínculo com

Regulamento e normas complementares;

produtor de sementes ou de mudas;

II - deixarem de manter sob a sua guarda, ou

V - emitirem boletim de análise, em modelos

armazenarem de forma inadequada, amostra de

oficializados ou similares, para expressar os

arquivo, durante o período estabelecido em

resultados de análise efetuada em amostras de

normas complementares;

material de propagação solicitada por pessoa

III - emitirem boletim de análise, em modelos

física ou jurídica não prevista no art. 4º deste

oficializados pelo Ministério da Agricultura,

Regulamento;

Pecuária e Abastecimento, com nomenclatura

VI - emitirem boletim de análise, em modelos

-

utilizarem,

quando

entidade

de

oficializados pelo Ministério da Agricultura,
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Pecuária e Abastecimento, de espécies para as
quais o laboratório não esteja credenciado;

Art. 186. É proibido ao usuário de sementes ou

VII - emitirem boletim de análise, em modelos

de mudas, e constitui infração de natureza leve,

oficializados pelo Ministério da Agricultura,

adquirir:

Pecuária e Abastecimento, para cultivar que

I - sementes ou mudas de produtor ou

não conste do CNCR; ou

comerciante

VIII - omitirem informações ou fornecê-las

RENASEM, ressalvados os casos previstos no

incorretamente, de forma a contrariar o disposto

§ 2º do art. 4º deste regulamento; ou

neste

II - sementes ou mudas de produtor ou

Regulamento

e

em

normas

complementares.

que

não

esteja

inscrito

no

comerciante inscrito no RENASEM, sem a
documentação

Art. 185. Fica proibido às pessoas que

correspondente

à

comercialização.

desenvolvem atividades de responsabilidade
técnica de certificação, coleta, amostragem e

Art. 187. É proibido ao usuário de sementes ou

análise de sementes ou de mudas, e constitui

de mudas, e constitui infração de natureza

infração de natureza gravíssima:

grave:

I - exercerem qualquer atividade prevista neste

I - utilizar sementes ou mudas importadas, para

Regulamento,

fins diversos daqueles que motivaram a sua

enquanto

suspenso

o

credenciamento no RENASEM;

importação,

II - utilizarem declaração que caracterize burla

Ministério

ao disposto neste Regulamento e em normas

Abastecimento; ou

complementares;

II - utilizar sementes ou mudas de espécie ou

III - desenvolverem as atividades previstas

cultivar não inscrita no RNC, ressalvados os

neste Regulamento, sem acompanhamento de

casos previstos no art. 19 deste Regulamento.

responsável

técnico

credenciado

sem
da

prévia

autorização

Agricultura,

Pecuária

do
e

no

RENASEM, quando certificador ou laboratório;

Art. 188. É proibido, e constitui infração de

ou

natureza leve:

IV - emitirem documentos previstos neste

I - produzir sementes ou mudas para uso

Regulamento, de forma fraudulenta.

próprio, em desacordo com o disposto neste

Seção III

Regulamento e em normas complementares; ou

Dos Usuários de Sementes ou de Mudas
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II - reservar sementes ou mudas para uso

Art. 191. No ato da ação de fiscalização, serão

próprio de cultivares de domínio público, em

adotadas como medidas cautelares:

desacordo com o disposto neste Regulamento e

I - suspensão da comercialização; ou

em normas complementares.

II - interdição do estabelecimento.

Art. 189. É proibido, e constitui infração de

Art. 192. A suspensão da comercialização é o

natureza grave:

meio preventivo utilizado com o objetivo de

I - reservar, para uso próprio, sementes ou

impedir que as sementes ou as mudas sejam, ou

mudas em quantidade superior à necessária para

venham a ser, comercializadas ou utilizadas em

o plantio da área total na safra seguinte,

desacordo com o disposto neste Regulamento e

ressalvados os casos previstos no § 2º do art. 4º

em normas complementares.

deste regulamento; ou
II - transportar sementes ou mudas para uso

Art.

193.

Caberá

a

suspensão

da

próprio, sem autorização do órgão fiscalizador.

comercialização quando forem constatadas as
infrações previstas nos arts. 176, 177, 178, 186

Art. 190. É proibido, e constitui infração de

e 187, nos incisos III, IV, V, VI, VII e VIII do

natureza gravíssima:

art. 179, nos incisos VI, VII, VIII, IX, X e XI

I - comercializar sementes ou mudas produzidas

do art. 180 e nos incisos I, II, III, IV e VII do

para uso próprio, ressalvados os casos previstos

art. 181, todos deste Regulamento.

no § 2º do art. 4º deste regulamento; ou

§ 1º A semente ou muda objeto da suspensão da

II - reservar sementes ou mudas para uso

comercialização ficará sob a guarda do seu

próprio de cultivares protegidas oriundas de

detentor, como depositário, até que seja sanada

áreas, viveiros ou de unidades de propagação in

a irregularidade, quando for o caso, sem

vitro não inscritos no Ministério da Agricultura,

prejuízo do trâmite normal do processo

Pecuária e Abastecimento.

administrativo.
§ 2º A semente objeto da suspensão da

CAPÍTULO XIV

comercialização poderá ser liberada, a critério

DAS MEDIDAS CAUTELARES E DAS

do órgão fiscalizador, a pedido do autuado, para

PENALIDADES

comercialização como grão, sem prejuízo do
trâmite normal do processo administrativo,
desde que o produto em questão não se
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materialize como prova da infração e que não

§ 2º A interdição do estabelecimento só cessará

tenha sido revestido com agrotóxicos para

depois de sanadas as irregularidades que a

tratamento de sementes ou qualquer outra

motivaram, sem prejuízo do trâmite normal do

substância nociva à saúde humana e animal.

processo administrativo.

§ 3º Sanada a irregularidade, será emitido o

§ 3º Sanada a irregularidade, será emitido o

termo de liberação, que será juntado aos autos

termo de desinterdição, que será juntado aos

do processo administrativo.

autos do processo administrativo.

§ 4º A recusa do detentor à condição de
depositário das sementes ou das mudas, com a

Art. 195. Sem prejuízo da responsabilidade

comercialização suspensa, será considerada

penal ou civil cabível, a inobservância das

infração de natureza grave e sujeitá-lo-á à pena

disposições deste Regulamento sujeitará as

de multa estabelecida no inciso II do art. 199.

pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 4º

§ 5º O produto cuja comercialização tenha sido

deste Regulamento, e aquelas que, de qualquer

suspensa, em caso de comprovada necessidade,

modo, concorrerem para a prática da infração,

poderá ser removido para outro local, desde que

ou dela obtiverem vantagem, às seguintes

autorizado pelo órgão fiscalizador.

penalidades, isolada ou cumulativamente:
I - advertência;

Art. 194. A interdição do estabelecimento é o

II - multa;

meio preventivo que o proíbe de exercer as

III - apreensão das sementes ou das mudas;

atividades para as quais esteja inscrito ou

IV - condenação das sementes ou das mudas;

credenciado junto ao RENASEM, por tempo

V - suspensão da inscrição no RENASEM; e

determinado,

VI - cassação da inscrição no RENASEM.

quando

forem

constatadas

infrações previstas nos incisos V do art. 176, I,
II e XII do art. 180, VIII e XI do art. 181, I do

Art. 196. Sem prejuízo da responsabilidade

art. 183, I do art. 184 e I e III do art. 185, todos

penal ou civil cabível, a inobservância das

deste Regulamento.

disposições deste Regulamento sujeitará as

§ 1º A interdição poderá ser parcial, quando as

pessoas físicas e jurídicas que exercem as

irregularidades se restringirem às operações

atividades de responsável técnico, amostrador,

individuais

o

certificador ou coletor e aquelas que, de

do

qualquer modo, concorrerem para a prática da

que

funcionamento
estabelecimento.

das

não

comprometam

demais

atividades

infração ou dela obtiverem vantagem, às

497

seguintes

penalidades,

isolada

ou

I - até quarenta por cento do valor comercial do

cumulativamente:

produto, quando se tratar de infração de

I - advertência;

natureza leve;

II - multa;

II - de quarenta e um por cento a oitenta por

III

-

suspensão

do

credenciamento

no

RENASEM; e
IV

-

cento do valor comercial do produto, quando se
tratar de infração de natureza grave; ou

cassação

do

credenciamento

no

RENASEM.

III - de oitenta e um por cento a cento e vinte e
cinco por cento do valor comercial do produto,
quando se tratar de infração de natureza

Art. 197. A pena de advertência será aplicada

gravíssima.

ao infrator primário que não tenha agido com
dolo, e quando as infrações constatadas forem

Art. 200. Para a infração que não se enquadrar

de natureza leve e não se referirem a resultados

ao disposto no art. 199, a pena de multa será

fora dos padrões de qualidade das sementes e

aplicada na forma seguinte:

das mudas.

I - até R$ 2.000,00 (dois mil reais), quando se
tratar de infração de natureza leve;

Art. 198. A pena de multa será aplicada nas

II - a partir de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até

demais infrações que não estão previstas no art.

R$ 6.000,00 (seis mil reais), quando se tratar de

197.

infração de natureza grave; e

Parágrafo único. Em caso de reincidência

III - a partir de R$ 6.000,00 (seis mil reais) até

genérica, o valor da multa será cobrado em

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), quando se

dobro.

tratar de infração de natureza gravíssima.

Art. 199. A pena de multa será de valor

Art. 201. Serão considerados, para efeito de

equivalente a até duzentos e cinqüenta por

fixação da penalidade, a gravidade dos fatos,

cento

produto

em vista de suas conseqüências para a

fiscalizado, quando incidir sobre a produção, o

agricultura nacional, os antecedentes do infrator

beneficiamento

e as circunstâncias atenuantes e agravantes.

do

valor

ou

comercial

a

do

comercialização,

e

graduada de acordo com a gravidade da

§ 1º Constituem circunstâncias atenuantes,

infração, na seguinte forma:

quando:
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I - a ação do infrator não tiver sido fundamental

§ 5º Será considerado como fraudado o lote de

para a consecução da infração;

mudas que contenha acima de cinqüenta por

II - o infrator, por inequívoca vontade, procurar

cento de plantas fora do padrão mínimo

minorar ou reparar as conseqüências do ato

nacional.

lesivo praticado; ou
III - o infrator for primário ou tiver praticado a

Art. 202. Considerar-se-á reincidente o infrator

infração acidentalmente.

que cometer outra infração, depois de decisão

§ 2º Constituem circunstâncias agravantes,

administrativa final que o tenha condenado,

quando o infrator tiver:

podendo

I - reincidido na prática de infração;

caracterizada

II - cometido a infração visando à obtenção de

infração, ou genérica, pela prática de infrações

qualquer tipo de vantagem;

distintas.

III - conhecimento do ato lesivo e deixar de

Parágrafo único. Quando se tratar de infração

adotar providências com o fim de evitá-lo;

relativa aos atributos de origem genética, estado

IV - coagido a outrem para a execução material

físico, fisiológico e fitossanitário das sementes

da infração;

e das mudas, a reincidência somente será

V - impedido ou dificultado a ação de

caracterizada se os atos forem praticados dentro

fiscalização;

do mesmo ano civil.

a

reincidência
pela

ser

repetição

específica,
de

idêntica

VI - agido com dolo; ou
VII - fraudado ou adulterado documentos,

Art. 203. A reincidência específica acarretará o

processos ou produtos.

agravamento de sua classificação e a aplicação

§ 3º No concurso de circunstâncias atenuantes e

da multa no grau máximo desta nova classe, na

agravantes, a aplicação da penalidade será

qual:

considerada

I - a infração de natureza leve passa a ser

em

razão

da

que

seja

preponderante.

classificada como grave;

§ 4º Será considerado como fraudado o produto

II - a infração de natureza grave passa a ser

que apresentar resultado analítico igual ou

classificada como gravíssima; e

inferior a cinqüenta por cento do padrão

III - na infração de natureza gravíssima, o valor

mínimo nacional, ou do índice garantido pelo

da multa será aplicado em dobro.

produtor para o atributo de semente pura.
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Art. 204. Tendo sido apurada, no mesmo

depositário, até que seja efetivada a sua

processo, a prática de duas ou mais infrações,

destinação.

aplicar-se-ão multas cumulativas.

§ 2º A recusa injustificada do detentor à
condição de depositário das sementes ou das

Art. 205. O valor da multa deverá ser recolhido

mudas apreendidas será considerada infração de

no prazo máximo de trinta dias a contar do

natureza grave e sujeitá-lo-á à pena de multa

recebimento da intimação.

estabelecida no inciso II do art. 199.

§ 1º A multa será reduzida em vinte por cento

§ 3º O produto apreendido, em caso de

se o infrator, não recorrendo, a recolher dentro

comprovada necessidade, poderá ser removido

do prazo de quinze dias.

pelo detentor para outro local, desde que

§ 2º A multa que não for paga no prazo

autorizado pelo órgão fiscalizador.

estabelecido

no

caput

será

cobrada

judicialmente.

Art. 208. Condenação das sementes ou das
mudas é a medida que determina a proibição do

Art. 206. Apreensão de sementes ou de mudas

uso do material apreendido como material de

é a medida punitiva que objetiva impedir que as

propagação vegetal.

sementes ou as mudas sejam, ou venham a ser,

§ 1º A semente ou a muda objeto de

comercializadas ou utilizadas em desacordo

condenação poderá ser, a critério da autoridade

com

julgadora:

este

Regulamento

e

normas

complementares.

I - destruída ou inutilizada; ou
II - liberada para comercialização como grão,

Art. 207. Caberá a apreensão de sementes ou

desde que a pedido do interessado e que não

de mudas quando forem constatadas

as

tenha sido revestida com agrotóxicos para

infrações previstas nos arts. 176, 177, 178, 186

tratamento de sementes ou qualquer outra

e 187, nos incisos III, IV, V, VI, VII e VIII do

substância nociva à saúde humana e animal.

art. 179, nos incisos VI, VII, VIII, IX, X e XI

§ 2º As sementes ou as mudas condenadas na

do art. 180, nos incisos I, II, III, IV e VII do art.

forma do inciso I do § 1º deste artigo deverão

181, todos deste Regulamento.

ser destruídas ou inutilizadas na presença do

§ 1º A semente ou a muda objeto de apreensão

órgão fiscalizador e às custas do infrator.

ficará sob a guarda do seu detentor, como

§ 3º As sementes liberadas na forma do inciso
II do § 1º deste artigo deverão ter sua
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destinação comprovada mediante nota fiscal,

infração prevista no inciso VIII do art. 181

quando comercializada, e, no caso de qualquer

deste Regulamento.

outra destinação, ela deverá ser comunicada

Parágrafo único. A cassação disposta no caput

previamente

impedirá o infrator de solicitar nova inscrição

ao

órgão

fiscalizador,

para

acompanhamento.

no RENASEM, por um período mínimo de dois
anos, em qualquer das atividades previstas no

Art.

209.

RENASEM

Suspensão

da

inscrição

no

é

administrativo

que

o

ato

art. 4º deste Regulamento.

suspende a validade da inscrição das pessoas

Art. 213. Suspensão do credenciamento no

referidas no art. 4º deste Regulamento, pelo

RENASEM

prazo

ser

suspende a validade do credenciamento das

processo

pessoas referidas nos arts. 6º e 147 deste

máximo

estabelecido

de

no

noventa

julgamento

dias,
do

a

administrativo.

é

o

ato

administrativo

que

Regulamento, pelo prazo máximo de noventa
dias, que será estabelecido no julgamento do

Art. 210. Caberá a suspensão da inscrição no

processo administrativo.

RENASEM, quando for constatada reincidência
específica às infrações previstas nos incisos I,

Art.

214.

Caberá

a

suspensão

do

II, III, IV, VII e VIII do art. 178 e nos incisos I,

credenciamento no RENASEM, quando for

II, III, IV, V, VI, VII, IX e X do art. 181, todos

constatada reincidência específica às infrações

deste Regulamento.

previstas nos incisos II, III e IV do art. 185
deste Regulamento.

Art. 211. Cassação da inscrição no RENASEM
é o ato administrativo que torna sem validade

Art. 215. Cassação do credenciamento no

jurídica a inscrição das pessoas referidas no art.

RENASEM é o ato administrativo que torna

4º deste Regulamento.

sem validade jurídica o credenciamento das
pessoas referidas no arts. 6º e 147 deste

Art. 212. Caberá a cassação da inscrição,

Regulamento.

quando for constatada a reincidência em
qualquer infração punível com a penalidade de

Art.

216.

Caberá

a

cassação

do

sua suspensão no RENASEM e cometida a

credenciamento, quando for constatada a
reincidência em qualquer infração punível com
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a penalidade de sua suspensão no RENASEM e

Art. 219. As infrações à legislação serão

cometida a infração prevista no inciso I do art.

apuradas em processo administrativo, iniciado

185 deste Regulamento.

com a lavratura de auto de infração, observados

Parágrafo único. A cassação disposta no caput

os procedimentos e os prazos estabelecidos

impedirá

neste Regulamento.

o

infrator

de

solicitar

novo

credenciamento junto ao RENASEM, por um

Parágrafo único. A autoridade competente que

período mínimo de dois anos, em qualquer das

tomar conhecimento, por qualquer meio, da

atividades previstas nos arts. 6º e 147 deste

ocorrência de infração às disposições deste

Regulamento.

Regulamento e normas complementares fica
obrigada a promover a sua imediata apuração,

Art. 217. Sem prejuízo do disposto no art. 196

sob pena de responsabilidade.

deste Regulamento, fica o órgão fiscalizador
obrigado a comunicar ao CREA a suspensão e a

Seção II

cassação do credenciamento do responsável

Dos Documentos de Fiscalização da Produção e

técnico no RENASEM.

do Comércio de Sementes ou de Mudas

Art. 218. A inscrição no RNC ou no

Art. 220. Para o exercício da fiscalização da

RENASEM e as atividades correspondentes

produção e do comércio de sementes ou de

poderão

mudas,

ser

suspensas

no

caso

de

ficam

aprovados

os

seguintes

descumprimento de legislações específicas,

documentos:

mediante comprovação do ilícito e solicitação

I - termo de fiscalização: documento utilizado

formal por parte da autoridade competente, até

para registrar as situações encontradas no ato da

que

fiscalização, as recomendações e exigências a

seja

providenciada

a

regularização

correspondente.

serem cumpridas e o prazo para o seu
cumprimento;

CAPÍTULO XV

II - termo de coleta de amostra: documento

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

complementar ao termo de fiscalização, quando
houver coleta de amostra, emitido com o

Seção I
Das Disposições Gerais

objetivo de identificar as amostras de sementes
ou de mudas coletadas para análise;
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III - auto de infração: documento lavrado com

XII - termo de execução de decisão: documento

objetivo de registrar as irregularidades e as

lavrado para executar as decisões do termo de

respectivas disposições legais infringidas;

julgamento.

IV - termo de suspensão da comercialização:
documento lavrado com o objetivo de impedir,

Art. 221. Os modelos e procedimentos relativos

cautelarmente,

aos documentos aprovados no art. 220 serão

o

comércio

irregular

de

sementes ou de mudas;

definidos em normas complementares.

V - termo de interdição: documento lavrado

Seção III

com o objetivo de interditar, cautelarmente, o
estabelecimento;

Dos Procedimentos Administrativos

VI - termo de revelia: documento que registra a
não-apresentação da defesa escrita, no prazo

Art.

legal;

Regulamento

VII - termo de liberação: documento lavrado

adotar-se-ão os seguintes procedimentos:

com o objetivo de liberar as sementes ou as

I - lavratura do auto de infração, que constituirá

mudas

a peça inicial do processo administrativo;

cuja

comercialização

tenha

sido

222.

Constatada
ou

normas

infração

a

este

complementares,

suspensa;

II - concessão do prazo de quinze dias para

VIII - termo de desinterdição: documento

apresentação de defesa prévia pelo autuado,

lavrado com o objetivo de encerrar a interdição

contados do recebimento do auto de infração;

do estabelecimento;

III - juntada aos autos do processo, quando for

IX - termo de julgamento: documento lavrado

o caso, da defesa prévia assinada pelo autuado

com o objetivo de estabelecer as decisões

ou seu representante legal;

administrativas

IV - apreciação da defesa prévia pela autoridade

definidas

na

forma

deste

Regulamento;

competente, no prazo de dez dias úteis,

X - termo aditivo: documento utilizado para

contados do recebimento dos autos;

corrigir eventual impropriedade na emissão dos

V - lavratura, pela autoridade competente, do

demais

termo de revelia, depois de decorrido o prazo

documentos

de

fiscalização,

e

acrescentar informações neles omitidas;

de quinze dias, caso não haja a apresentação de

XI - termo de intimação: documento lavrado

defesa prévia pelo autuado;

para cientificar o infrator dos atos praticados

VI - designação do relator, pela autoridade

em todas as instâncias administrativas; e

competente, para, no prazo de dez dias, elaborar
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o relatório com base nos fatos contidos nos

§ 2º No caso de infrator com domicílio

autos;

indefinido, inacessível aos correios, ou quando

VII - julgamento do processo pela autoridade

da recusa de recebimento, a intimação deverá

competente de primeira instância, e intimação

ser procedida por meio de edital, publicado em

da decisão ao autuado, concedendolhe o prazo

órgão oficial de imprensa ou em jornal de

de quinze dias para a interposição de recurso,

grande circulação.

contados do recebimento da intimação;
VIII - recebimento do recurso, quando for o

Art. 223. Quando a infração constituir crime,

caso, dirigido à autoridade que proferiu a

contravenção, lesão à Fazenda Pública ou ao

decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo

consumidor,

a

de cinco dias, o encaminhará à autoridade

representará

ao

superior para julgamento;

apuração das responsabilidades penal e civil

IX - recebimento dos autos do processo pela

cabíveis.

autoridade
órgão

fiscalizadora

competente,

para

autoridade superior, que designará relator para
elaborar previamente parecer técnico no prazo

Art. 224. Os prazos estabelecidos neste

de quinze dias;

Regulamento começam a correr a partir da data

X - julgamento do recurso pela autoridade

da

superior, no prazo de quinze dias, após a

contagem o dia do começo e incluindo-se o do

manifestação prevista no inciso IX deste artigo;

vencimento.

XI - encaminhamento dos autos do processo à

Parágrafo único. Considera-se prorrogado o

autoridade que proferiu o julgamento em

prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o

primeira

vencimento cair em dia em que não houver

instância,

para

cientificação

ao

cientificação

oficial,

excluindo-se

da

autuado; e

expediente, ou este for encerrado antes da hora

XII - encaminhamento dos autos do processo

normal.

para inscrição e cobrança executiva, no caso de
aplicação da penalidade de multa, quando esta

Art. 225. Os critérios e procedimentos relativos

não for recolhida dentro do prazo legal.

aos processos administrativos de fiscalização

§ 1º Quando a defesa ou o recurso for

observarão

encaminhado por via postal, será considerada a

Regulamento, normas complementares e, no

data da postagem, para efeito de contagem de

que couber, na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de

prazo.

1999.

aos

termos

dispostos

neste
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atenderem ao disposto no art. 15 deste
CAPÍTULO XVI

Regulamento.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS

Art. 229. A certificação da produção de que
trata o art. 28 deste Regulamento será realizada

Art. 226. O produto da arrecadação a que se

de forma plena, pelo Ministério da Agricultura,

refere este Regulamento será recolhido ao

Pecuária e Abastecimento, por um período de

Fundo Federal Agropecuário e repassado

até dois anos após sua publicação.

integralmente ao órgão do Ministério da

Parágrafo único. Esgotado o período previsto

Agricultura, Pecuária e Abastecimento executor

no caput, o Ministério da Agricultura, Pecuária

dos serviços previstos neste Regulamento.

e

Abastecimento

somente

realizará

a

certificação nos casos previstos no art. 29 deste
Art. 227. Ficam convalidados os registros de

Regulamento.

comerciantes e produtores de sementes e de
mudas, e os credenciamentos de laboratórios

Art. 230. As inscrições de campos de produção

existentes, até a publicação das normas

de sementes da safra 2003/2004, efetuadas até

complementares,

da

31 de dezembro de 2003, obedecerão às

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que

disposições vigentes até a data da publicação

estabelecerá os procedimentos relativos à

deste Regulamento.

pelo

Ministério

inscrição e ao credenciamento no RENASEM.
Parágrafo único. A solicitação de registro de

Art.

produtores

atividades iniciadas até a data de vigência deste

e

de

comerciantes,

e

a

de

credenciamento de laboratórios, obedecerá, até

231.

Ficam

convalidadas

todas

as

Regulamento.

a publicação das normas complementares
referidas no caput, aos critérios vigentes na data

Art.

232.

As

sementes

ou

as

mudas

da publicação deste Regulamento.

denominadas na forma do art. 30 deste
Regulamento poderão ser comercializadas com

Art. 228. Fica estipulado o prazo de cento e

a designação de: semente fiscalizada ou muda

oitenta dias, a partir da data de publicação deste

fiscalizada, por um período de até dois anos,

Regulamento,

contado a partir da publicação da Lei nº 10.711,

para

os

interessados

das

inscrições das cultivares existentes no RNC

de 2003.
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Art. 233. O Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento elaborará o regimento interno
das Comissões de Sementes e Mudas no prazo
de cento e oitenta dias, a contar da data da
publicação deste Regulamento.

Art. 234. O Ministério da Agricultura, Pecuária
e

Abastecimento

poderá

criar,

quando

necessário, comissões técnicas de caráter
consultivo para assessoramento nos assuntos
pertinentes ao SNSM.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 23, DE 2 DE AGOSTO DE 2004
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DA
AGRICULTURA,
PECUÁRIA
E
ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II,
da Constituição, tendo em vista o disposto nos
Capítulos I e II do Regulamento de Defesa
Sanitária Vegetal, aprovado pelo Decreto nº
24.114, de 12 de abril de 1934, Considerando o
Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro
Preto, a Decisão no 06/96 do Conselho do
Mercado Comum e a Resolução nº 60/94 do
Grupo Mercado Comum;
Considerando que o Standard 3.7 Requisitos
Fitossanitários Harmonizados por Categoria de
Risco para o Ingresso de Produtos Vegetais,
aprovada por Resolução/GMC nº 52/02, é de
importância fundamental para o trabalho
realizado no âmbito regional;
Considerando que é necessário revisar e
atualizar os standard relacionados com a
harmonização de medidas fitossanitárias por via
de ingresso/produto, e o que consta do Processo
nº 21000.003748/2003-95, resolve:
Art. 1º Adotar o Standard 3.7 Requisitos
Fitossanitários Harmonizados por Categoria
de Risco para o Ingresso de Produtos
Vegetais, 2a revisão, anexo a esta Instrução
Normativa.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as citações referentes
ao Standard 3.7.A Intensidade de Medidas
Fitossanitárias, constantes da Portaria nº 124,
de 15 de abril de 1997.
ANEXO
STANDARD FITOSSANITÁRIO
MERCOSUL

SEÇÃO III - MEDIDAS FITOSSANITÁRIAS
STANDARD 3.7. REQUISITOS
FITOSSANITÁRIOS HARMONIZADOS POR
CATEGORIA DE RISCO PARA O
INGRESSO DE PRODUTOS VEGETAIS
2ª REVISÃO
COMISSÃO DE SANIDADE VEGETAL DO
MERCOSUL
OUTUBRO 2002
APROVAÇÃO
O Standard foi aprovado pela Reunião do
Comitê de Sanidade do MERCOSUL de 7 a 9
de novembro de 1994 em Assunção, Paraguai, e
ratificado pela Resolução GMC Nº 62/94.
REVISÃO
Este Standard Fitossanitário da Comissão de
Sanidade Vegetal do Mercosul - CSVM - está
sujeito à revisão e modificações periódicas e
não periódicas em função da situação das
pragas nos territórios dos Estados Partes do
MERCOSUL.
A 1ª revisão foi realizada em maio de 1996 com
base na Recomendação realizada pelo GTP Quarentena Vegetal em sua Reunião efetuada
em Buenos Aires de 4 a 8 de março de 1996.
Foi recomendada pela Reunião do Sub-Comitê
de Sanidade Vegetal do MERCOSUL realizada
de 6 a 8 de maio de 1996 em Assunção,
Paraguai, e aprovada pelo COMITÊ DE
SANIDADE DO MERCOSUL de 9 de maio de
1996. A mesma foi ratificada pela Resolução
GMC Nº 88/96.
A 2ª Revisão foi realizada em Outubro de 2002
pela Comissão de Sanidade Vegetal, com base
nas recomendações efetuadas pelo GTP
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Certificação de Material de Propagação e
Multiplicação Vegetal, Ata 2/01 e do GTP
Quarentena Vegetal, Ata 2/02.
A data da revisão foi aprovada pela Resolução
GMC Nº 52/02.
DISTRIBUIÇÃO
Este Standard é distribuído pela COMISSÃO
DE SANIDADE VEGETAL DO MERCOSUL
a:
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, SENASA, Argentina;
- Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal,
DDIV, Brasil;
- Dirección de Defensa Vegetal, DDV,
Paraguai;
- Dirección General de Servicios Agrícolas,
DGSA, Uruguai;
- Secretaria da Convenção Internacional de
Proteção Fitossanitária, CIPF - FAO;
- Asia and Pacific Plant Protection Comisión
(APPC);
- Caribbean Plant Protection Comisión (CPPC);
- European and Mediterranean Plant Protection
Organization (EPPO);
- Inter-African Phytosanitary Council (IAPC);
- Junta de Acordo de Cartagena (JUNAC);
- North American Plant Protection Organization
(NAPPO);
- Organismo Internacional Regional de
Sanidade Agropecuária (OIRSA);
- Comitê Regional de Sanidade Vegetal do
Cone Sul (COSAVE);
- Secretaria da Organização Mundial de
Comércio (OMC).
I. INTRODUÇÃO
1. ÂMBITO
Este Standard estabelece categorias de risco e
requisitos fitossanitários harmonizados para
cada uma das categorias de risco, aplicados
pelas Organizações Nacionais de Proteção
Fitossanitária - ONPFs dos Estados Partes do

MERCOSUL para o ingresso de Produtos
Vegetais.
2. REFERÊNCIAS
- Novo texto revisado da Convenção
Internacional de Proteção Fitossanitária, CIPF,
1997, FAO, Roma;
- NIMF Nº 5 "Glossário de Termos
Fitossanitários", FAO, 2002;
- Acordo de Medidas Sanitárias e
Fitossanitárias da OMC;
- Standard COSAVE 3.15 "Harmonização das
medidas fitossanitárias por via de ingresso".
3. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS
ANÁLISE OFICIAL Exame oficial não visual
para determinar se existem pragas presentes ou
para identificar tais pragas.
APARELHAMENTO
Processo destinado a nivelar a superfície
externa de tábuas de madeira serrada, realizado
com plaina.
CARBONIZAÇÃO
Ação e efeito de reduzir um corpo orgânico a
carvão.
CATEGORIA DE RISCO FITOSSANITÁRIO
Classificação dos vegetais e produtos vegetais
em relação a seu risco fitossanitário, em função
de seu nível de processamento e uso proposto.
CERTIFICAÇÃO FITOSSANITÁRIA
Uso
de
procedimentos
fitossanitários
condizentes com a emissão de um Certificado
Fitossanitário.
C E RT I F I C A D O Documento oficial que
atesta a situação fitossanitária de qualquer
envio sujeito a regulamentações fitossanitárias.
CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO (CF)
Certificado desenhado segundo o modelo de
certificado da Convenção Internacional de
Proteção Fitossanitária.
CERTIFICADO
FITOSSANITÁRIO
DE
REEXPORTAÇÃO (CFR)
Documento oficial que certifica a condição
fitossanitária de um envio proveniente de um
terceiro país, acompanhado pelo Certificado
Fitossanitário do país de origem.
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CIPF Abreviatura de Convenção Internacional
de Proteção Fitossanitária.
COCÇÃO Ação e efeito de fazer com que uma
substância crua se torne comestível mantendose em um líquido em ebulição.
CONFEITAÇÃO
Ação e efeito de confeitar.
CONFEITAR
Cobrir frutas e sementes com açúcar.
CONGELAMENTO
Ação e efeito de congelar.
CONGELAR
Submeter alimentos a temperaturas muito
baixas para que se conservem em boas
condições até seu consumo.
CURTIMENTO
Ação e efeito de curtir.
CURTIR
Fazer que certos frutos e legumes tomem o
sabor de vinagre e se conservem.
DECLARAÇÃO ADICIONAL (DA)
Declaração requerida por um país importador,
que deve ser incorporada ao Certificado
Fitossanitário e que contenha informação
adicional específica referente às condições
fitossanitárias de um envio.
DEPÓSITO QUARENTENÁRIO (DQ)
Recinto aprovado pela ONPF onde se confinará
sob intervenção o envio, até que se determine a
medida quarentenária a aplicar.
DESCASCADO
Remoção da casca.
DESCORTIÇAR
Remoção da cortiça da madeira em rolo (a
descortização não implica necessariamente que
a madeira fique livre de casca).
DESCUTICUTILIZAR
Remoção da cutícula.
DESIDRATAÇÃO
Ação e efeito de desidratar.
DESIDRATAR
Privar um corpo ou organismo de água que
contém.
DESNATURAR
Alterar as propriedades ou condições naturais
de um produto.

DESPOLPAMENTO
Ação de descaroçar e triturar a fruta fresca.
ENVIO
Quantidades de plantas, produtos vegetais e/ou
outros artigos que se mobilizam de um país a
outro, e que estejam amparados, em caso
necessário por um só Certificado Fitossanitário
(o envio pode estar composto por um ou mais
produtos básicos ou lotes) ESTERILIZAÇÃO
Destruição dos germes nocivos para desinfetar
alimentos, através de calor (vapor, calor seco e
água
fervente),
frio
(suspende
o
desenvolvimento microbiano) ou a dessecação.
EXTRAÇÃO
Ação e efeitos de extrair.
EXTRAIR
Separar algumas das partes de que se compõem
os corpos.
FERMENTAÇÃO
Processo lento de mudança ou decomposição de
substâncias vegetais produzido pela ação
catalítica de um fermento, acompanhado de
efervescência e evolução de calor.
HARMONIZAÇÃO
O
desenvolvimento,
reconhecimento
e
aplicação por diferentes países de medidas
fitossanitárias, baseadas em standard comuns.
IMPREGNAÇÃO
Ação e efeito de introduzir entre as moléculas
de um corpo os de outro em quantidade
perceptível sem combinação.
INDUSTRIALIZAÇÃO
Aplicação dos processos que concorrem para a
transformação da matériaprima, desvitalizandoa
e/ou
desnaturalizandoa
(cozimento,
branqueamento, pasteurização, esterilização,
fermentação, secagem artificial e outros).
INSPEÇÃO
Exame visual oficial de plantas, produtos
vegetais ou outros artigos regulamentados para
determinar se há pragas e/ou determinar o
cumprimento
das
regulamentações
fitossanitárias.
LAMINAÇÃO
Ação e efeito de laminar.
LAMINAR
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Aplica-se à estrutura de um corpo quando suas
lâminas ou folhas estão sobrepostas e
paralelamente colocadas.
M ALTEAÇÃ O
Ação e efeito de maltear.
MALTEA R
Forçar a germinação das sementes dos cereais
com o fim de melhorar a palatabilidade de
líquidos fermentados como a cerveja.
MOER
Quebrar um corpo reduzindo-o a pequeníssimas
partes ou transformá-lo em pó.
MOÍDO
Ação e efeito de moer.
ORGANIZAÇÃO
NACIONAL
DE
PROTEÇÃO FITOSSANITÁRIA (ONPF)
Serviço oficial, estabelecido por um Governo,
para desempenhar as funções especificadas pela
CIPF.
PA RBOILIZADO
Processo que consta de duas etapas:
Maceração: manutenção do produto em tanques
com água quente por um período de 4 a 5 horas
aproximadamente, a 65 graus centígrados,
alternando períodos de pressão e vácuo para
umedecimento total do grão.
Cozido: realizado em um autoclave com vapor
saturado a pressão, durante 3 a 12 minutos, a
uma temperatura entre 110 e 115 graus
centígrados ininterruptamente.
PASTEURIZAÇÃO
Tratamento de um líquido de acordo com o
procedimento de Pasteur, submetendo
o durante ¿ hora a uma temperatura de 63ºC a
65ºC ou a temperatura um pouco maior por
menos tempo e resfriá-lo rapidamente até 10ºC
ou menos, quando são destruídos os micróbios
ativos sem alterar os fermentos e componentes
do produto, conservando o sabor natural e as
propriedades nutritivas do produto pasteurizado
que foi submetido a um tratamento térmico
específico por tempo determinado para
destruição total dos organismos patógenos que
pode conter sem alterar de forma considerável
sua composição, sabor e valor alimentício.

PERMISSÃO
FITOSSANITÁRIA
DE
IMPORTAÇÃO
Documento oficial que autoriza a importação de
um produto básico em conformidade com
requisitos fitossanitários específicos.
POLIMENTO
Alisar ou lustrar uma coisa ou objeto.
PRENSAGEM
Ação e efeito de prensar.
PRENSAR
Comprimir algo em prensa.
PRESSURIZAÇÃO
Aplicação de pressão a um corpo.
QUARENTENA
Confinamento oficial de artigos regulamentados
para observação e pesquisa, ou para inspeção,
teste e/ou tratamento adicional.
QUARENTENA POST-ENTRADA (QPE)
Quarentena aplicada a um envio, depois de sua
entrada.
QUARENTENA VEGETAL
Toda atividade destinada a prevenir a
introdução e/ou disseminação de pragas
quarentenárias para assegurar seu controle
oficial.
REQUISITO FITOSSANITÁRIO
Condição necessária para o ingresso de um
produto vegetal ou artigo regulamentado.
SALGA
Ação e efeito de salgar.
SALGAR
Conservar em sal.
SECAGEM
Ação e efeito de secar. Pode ser a forno ou
naturalmente.
SECAR
Extrair a umidade de um corpo.
SEMIPROCESSADO
Processo de industrialização física ou mecânica,
que não permite a transformação completa da
matériaprima (secagem natural, limpeza,
separação, descascamento, trituração ou
outros).
SERRAÇÃO
Processo de corte de madeira em cantos retos,
realizado com serras manuais ou mecânicas.
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SULFITAÇÃO
Ação e efeito de sulfitar.
SULFITO
Designação comum aos sais e ésteres do ácido
sulfuroso, utilizado na fabricação de pasta de
papel.
TOSTA GEM
Ação e efeito de tostar.
TOSTAR
Expor algo à chama para que o calor penetre
lentamente e vá dessecando, sem queimar, até
que adquira cor.
TRATAMENTO
Procedimento autorizado oficialmente para
matar ou eliminar pragas ou para esterilizá-las.
TRITURAR
Esmigalhar uma matéria sólida sem reduzi-la
inteiramente a pó.
USO PROPOSTO
Finalidade declarada para a qual se importam,
produzem ou utilizam as plantas, produtos
vegetais ou outros artigos regulamentados.
4. DESCRIÇÃO
Este Standard estabelece categorias de risco
fitossanitário tendo como base o nível de
processamento e uso proposto, entre outros.
Com base nesta categorização, são definidos os
requisitos fitossanitários para o intercâmbio
comercial de produtos vegetais entre países da
região e com terceiros.
II. REQUISITOS PARA O INGRESSO DE
ARTIGOS REGULAMENTADOS
Observação: Os Rs e DAs não aparecem em
forma seqüencial, considerando que alguns
deles foram suprimidos da presente revisão,
mantendo-se os demais com a numeração
original, devido ao uso dos mesmos na
regulamentação dos Estados Partes do
MERCOSUL.
1. REQUISITOS FITOSSANITÁRIOS (Rs)
Estes requisitos serão utilizados para a
regulamentação do intercâmbio de produtos
vegetais. São os seguintes:

RO Requer Permissão Fitossanitária de
Importação R1 Requer Inspeção Fitossanitária
no Ingresso.
R2 O envio deve vir acompanhado pelo CF ou
pelo CFR correspondente, (e poderia incluir
a(s) seguinte( s) Declaração(ões) Adicional(is)).
R3 A emissão do CF deverá estar respaldada
por um procedimento de certificação
fitossanitária oficial que garanta o lugar de
produção.
R4 Sujeito à Análise Oficial de Laboratório no
Ingresso.
R7 Ingressará consignado a (a ONPF do país
importador).
R8 Ingressará para Depósito Quarentenário sob
controle oficial.
R9 Sujeito à QPE sob as seguintes condições
(especificando as mesmas):
R10 A madeira deve estar descascada.
R 11 As plantas devem estar livres de solo
(terra).
R12 Deverá cumprir o disposto na
(Regulamentação Fitossanitária).
(Nº ).
2. DECLARAÇÕES ADICIONAIS (DAs)
As Declarações Adicionais (DAs) estabelecem
a intensidade das medidas exigidas aos
diferentes produtos de acordo com seu risco
fitossanitário.
DA1 - O (envio) se encontra livre de (praga(s)).
DA2 - O (envio) foi tratado com (especificar:
produto, dose ou concentração, temperatura,
tempo de exposição), para o controle de
(praga(s)), sob supervisão oficial.
DA3 (*) "As (plantas para plantar) apresentam
uma porcentagem dentro dos níveis de
tolerância estabelecidos na Norma Nacional do
(país importador) para (PNQR), de acordo com
as regulamentações regionais e internacionais
vigentes".
DA5 "O (cultivo, viveiro, sementeira, lugar de
produção, etc.) foi submetido à inspeção oficial
durante (período) e não foram detectadas a(s)
(praga(s))".
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DA7 (*) "Os (produtos básicos) foram
produzidos em uma área reconhecida pela
ONPF do país importador como livre de
(praga(s)), de acordo com a NIMF Nº 4 da
FAO".
DA8 "A(s) (praga(s)) é/são praga(s)
quarentenária(s) para (país) e constam da lista
de pragas quarentenárias".
DA9 (*) "Os (produtos básicos) foram
produzidos em um (lugar/local de produção)
livre da(s) (praga(s)), de acordo com a NIMF
Nº 10 da FAO e reconhecido pelo país
importador".
DA10 "As (plantas para plantar) foram
produzidas conforme procedimentos de
certificação fitossanitária aprovados pela ONPF
do país importador para (praga(s)), utilizandose indicadores apropriados ou métodos
equivalentes,
encontrando-se
livres
de
(praga(s))¿.
DA12 "As (plantas para plantar) são oriundas
de uma Estação de Quarentena do (país),
reconhecida pela ONPF do país importador".
DA13 'As (plantas para plantar) são oriundas de
plantas mães indexadas livres de (praga(s))'.
DA14 'O (envio) não apresenta risco
quarentenário com respeito à(s) (praga(s)),
considerando a aplicação do sistema integrado
de medidas para diminuição do risco,
oficialmente supervisionado e acordado com o
país importador'.
DA15 'O (envio) encontra-se livre de: a(s)
(praga(s)), de acordo com o resultado da análise
oficial do laboratório Nº ( )'.
(*) Não se exclui qualquer outra normativa
regional ou internacional relacionada com a
matéria.
3.
CATEGORIAS
DE
RISCO
FITOSSANITÁRIO
Os produtos devem ser agrupados em
categorias, de acordo com seu nível de risco,
com base no grau de processamento e uso
proposto.
CATEGORIA 0 Produtos que mesmo sendo de origem

CATEGORIA 1

CATEGORIA 2

CATEGORIA 3

CATEGORIA 4

CATEGORIA 5

vegetal,
pelo
seu
grau
de
processamento, não requerem nenhum
tipo de controle fitossanitário e,
portanto,não requerem intervenção das
ONPF e que não são capazes de
veicular pragas em material de
embalagem ou de transporte.
Produtos
de
origem
vegetal
industrializados, que foram submetidos
a qualquer processo tecnológico de
desnaturalização que os transforma em
produtos incapazes de serem afetados
diretamente por pragas de cultivos,
mas que podem veicular pragas de
armazenamento e em material de
embalagem e meios de transporte,
destinados ao consumo, uso direto ou
transformação.
Produtos vegetais semiprocessados
(submetidos à secagem, limpeza,
separação, descascamento, etc.) que
podem abrigar pragas e destinados ao
consumo, uso direto ou transformação.
Produtos
vegetais
"in
natura"
destinados a consumo, uso direto ou
transformação.
Sementes, plantas ou outros materiais
de origem vegetal destinados à
propagação e/ou reprodução.
Qualquer outro produto de origem
vegetal ou não vegetal, não
considerados nas categorias anteriores
e que implicam um risco fitossanitário,
podendo ser comprovado de acordo
com a correspondente ARP.

Os processos que se mencionam a seguir se
referem às categorias de risco fitossanitário 0
(zero), 1 (um) e 2 (dois):
CATEGORIA 0:
- Carbonização;
- Cocção;
- Confeitação;
- Congelamento;
- Em calda/em salmoura/em óleo;
- Curtimento;
- Esterilização;
- Fermentação;
- Laminação melamínica;
- Pasteurização;
- Despolpamento;
- Salga.
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- Sulfitação.
CATEGORIA 1
- Desidratação;
- Extração (por calor e química);
- Impregnação;
- Laminação;
- Laqueamento;
- Malteação;
- Moagem;
- Parboilização;
- Pintura;
- Pressurização;
- Polimento;
- Secagem a forno;
- Tostagem.
CATEGORIA 2
- Serração;
- Estilhaçagem;
- Aparelhamento;
- Descascamento;
- Descortização;
- Descuticulização;
- Extração (a frio);
- Picagem;
- Prensagem;
- Secagem natural.
4. CLASSES DE VEGETAIS E PRODUTOS
VEGETAIS
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
CLASSE 4

CLASSE 5

CLASSE 6

CLASSE 7

Plantas para plantar, exceto as partes
subterrâneas e as sementes.
Bulbos, tubérculos e raízes: porções
subterrâneas destinadas à propagação.
Sementes: sementes verdadeiras em sua
definição botânica, destinadas à propagação.
Frutas e hortaliças: partes frescas de plantas
destinadas ao consumo ou processamento e
não para plantio.
Flores de corte e folhagens ornamentais:
porções cortadas de plantas, incluídas as
inflorescências, destinadas à decoração e não
à propagação.
Madeiras, casca, cortiça: processadas,
semiprocessadas ou não processadas.
Compreende o material de embalagem e
suporte e se define como produtos de origem
vegetal e qualquer outro material usado para
transportar, proteger e/ou acondicionar
mercadorias de origem vegetal e não vegetal.

CLASSE 8 Solo, turfas e outros materiais de suporte.
Grãos: refere-se a sementes de cereais,
CLASSE 9 oleaginosas, leguminosas e outras sementes
destinadas ao consumo e não à propagação.
CLASSE Qualquer outra mercadoria que não se ajuste
10
às classes anteriores.

5. LISTA POR CATEGORIAS DE RISCO
FITOSSANITÁRIO
DE
PRODUTOS
AGRÍCOLAS.
CATEGORIA 0: Produtos que mesmo sendo de
origem vegetal, dado seu grau de
processamento, não requerem nenhum tipo de
controle fitossanitário e, portanto, não requerem
intervenção das ONPF, e não são capazes de
veicularem pragas em material de embalagem
nem de transporte.
A título de exemplo enumeram-se alguns
produtos que pertencem a esta categoria:
- óleos;
- álcoois;
- frutos em calda;
- gomas;
- açúcares;
- carvão vegetal;
- celulose;
- sucos;
- lacas;
- melaço;
- corantes;
- congelados;
- enlatados;
- engarrafados a vácuo;
- palitos para dentes;
- palitos para picolés, para fósforos,
- essências;
- extratos;
- fios e tecidos de sublinguais;
- pastas (exemplo: cacau, marmelo);
fibras vegetais processadas;
- frutas e - polpas;
- resinas;
- vegetais em hortaliças pré-cozidas e cozidas;
vinagre, picles, conservas.
CATEGORIA 1: Produtos de origem vegetal
industrializados, que tenham sido submetidos a
qualquer
processo
tecnológico
de
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desnaturalização que os transforma em
produtos incapazes de serem afetados
diretamente por pragas de cultivos, mas que
podem veicular pragas de armazenamento e em
material de embalagem e meios de transporte,
destinados ao consumo, uso direto ou
transformação.
Classe 6: Compreende madeiras, cascas e
cortiças processadas.
- Serragem de madeira;
- Barris, ripas e lascas de madeiras tostadas;
- Briquetes;
- Instrumentos musicais de madeira;
- Lâminas de madeira desfolhadas, em chapas,
de espessura inferior a 5 mm;
- Madeira seca no forno;
Madeiras
impregnadas
mediante
vácuo/pressão, imersão ou difusão com
creosoto ou outros ingredientes ativos
autorizados no país importador;
- Madeiras perfiladas ou entalhadas, incluídas
madeiras para piso, tacos e paquets;
- Móveis, partes de móveis e peças para móveis
fabricados com madeira seca a forno e/ou com
chapas de fibra, aglomerados, compensados ou
reconstituídos;
- Pranchas de cortiças trituradas e tábuas de
cortiças;
- Tabuleiros de fibras de partículas, de
compensado e reconstituídos.
Classe 10: Compreende qualquer outra
mercadoria que não se ajuste às classes
anteriores.
- Arroz parboilizado;
- Arroz polido, branco;
- Artesanatos de origem vegetal;
- Derivados de cereais, oleaginosas e
leguminosas
(desativados
artificialmente,
pellets, tortas);
- Flores secas e tingidas;
- Frutos desidratadas artificialmente: pêssego,
maçã, pêra, ameixa, etc;
- Farinhas, amido, féculas, sêmolas e
semolinas;
- Ervas e especiarias moídas;
- Plantas e partes de plantas desidratadas;

- Erva-mate processada e semiprocessada.
CATEGORIA
2:
Produtos
vegetais
semiprocessados (submetidos à secagem,
limpeza, separação, descascamento, etc.) que
podem albergar pragas e cujo destino é o
consumo, uso direto ou transformação.
Classe 5: Flores de corte e folhagens
ornamentais: porções cortadas de plantas,
incluídas as inflorescências, destinadas à
decoração e não à propagação.
- flores de corte e folhagens ornamentais
cortadas e secas.
Classe 6: Compreende os seguintes produtos de
origem florestal:
madeiras, cortiças e semiprocessados.
- Lasca;
- Embalagens e suportes de madeira (declarados
como carga ou não);
- Madeira serrada e pallets;
- Madeiras perfiladas ou entalhadas;
- Vigotas de madeira.
Classe 7: Compreende o material de
embalagem e suporte e se define como produtos
de origem vegetal e qualquer outro material
usado para transportar, proteger e/ou acomodar
mercadorias de origem vegetal e não vegetal.
Classe 10: Compreende qualquer outra
mercadoria que não se ajuste às classes
anteriores.
- Algodão prensado sem semente;
- Arroz integral (descascado);
- Cacau em amêndoa;
- Derivados de cereais, oleaginosas e
leguminosas (farelos, resíduos industriais, etc.);
- Especiarias em grãos secos ou folhas secas;
- Frutas secas naturalmente: passas de uva,
figos e tâmara;
- Frutos de natureza seca sem casca (amêndoa,
avelã, etc.);
- Grãos descascados, limpos, picados,
separados (arroz, palhas e cascas);
- Materiais e fibras vegetais semiprocessadas
(linho, sisal, juta, cana, bambu, junco, vime,
ráfia, sorgo vassoura, etc);
- Plantas e partes de plantas secas;
- Fumo em folha, seco;
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- Xaxim natural.
CATEGORIA 3: Produtos vegetais in natura
destinados ao consumo, uso direto ou
transformação.
Classe 4: Compreende frutas e hortaliças: partes
frescas de plantas destinadas ao consumo ou
processamento e não a serem plantadas.
Classe 5: Compreende flores de corte,
folhagens ornamentais, porções cortadas de
plantas, incluídas as inflorescências, destinadas
à decoração e não à propagação.
Classe 6: Compreende madeiras, cascas e
cortiça não processados.
- cortiça natural (lâminas, tiras);
- casca;
- lenha;
- ramos e folhagem;
- tora de madeira com ou sem casca.
Classe 9: Compreende grãos; refere-se a
sementes de cereais, oleaginosas, leguminosas
para consumo e outras sementes destinadas ao
consumo e não à propagação.
Classe 10: Compreende qualquer outra
mercadoria que não se ajuste às classes
anteriores.
- algodão prensado com sementes, linters,
desperdícios e sementes de algodão (grãos);
- café em grão, cru, sem tostar;
- especiarias em frutos ou folhas frescas;
- frutos de natureza seca com casca;
- raízes forrageiras, fenos, fardos de alfafa, etc;
- fumo ao natural (em ramos ou resíduos).
CATEGORIA 4: Sementes, plantas ou outros
materiais de origem vegetal destinados à
propagação e/ou reprodução.
Classe 1: Compreende plantas para plantar,
exceto as partes subterrâneas e as sementes.
Classe 2: Compreende bulbos, tubérculos e
raízes: porções subterrâneas destinadas à
propagação.
Classe 3: Compreende sementes destinadas à
propagação.
- Sementes hortícolas, frutícolas, cereais,
forrageiras,
oleaginosas,
leguminosas,
florestais, florais e de especiarias.

CATEGORIA 5: Qualquer outro produto de
origem vegetal ou não vegetal, não considerado
nas categorias anteriores e que implica um risco
fitossanitário, podendo ser comprovado com a
correspondente ARP.
Classe 10: Miscelâneas.
- agentes de controle biológico;
- coleções botânicas;
- espécimes botânicos;
- inoculantes e inóculos para leguminosas e
outros cultivos de microorganismos;
- pólen;
- turfa, substratos.
6.
REQUISITOS
FITOSSANITÁRIOS
EXIGIDOS POR CATEGORIA DE RISCO
Com base nos antecedentes antes descritos, são
apresentados os requisitos fitossanitários
exigidos em cada uma das distintas categorias
de risco. Os requisitos que se encontram entre
parênteses ( ) poderão ou não ser exigidos pelas
ONPFs dependendo da avaliação realizada para
cada caso específico.
categoria
requisito
R0
R1
R2
R3
R4
R7
R8
R9
R10
R11
R12

0

1

2

NÃO (SIM) (SIM)
NÃO SIM SIM
SIM
NÃO NÃO
(*)
NÃO NÃO NÃO
NÃO (SIM) (SIM)
NÃO NÃO (SIM)
NÃO (SIM) (SIM)
NÃO NÃO NÃO
NÃO NÃO (SIM)
NÃO NÃO NÃO
NÃO (SIM) (SIM)

3

4

5

(SIM) (SIM) (SIM)
SIM SIM SIM
SIM

SIM

(SIM)

(SIM)
(SIM)
(SIM)
(SIM)
NÃO
(SIM)
(SIM)
(SIM)

(SIM)
SIM
(SIM)
SIM
(SIM)
NÃO
(SIM)
(SIM)

(SIM)
(SIM)
(SIM)
(SIM)
(SIM)
NÃO
NÃO
(SIM)

(*) Em caso de embalagem e suportes de
madeira não declarados como carga não será
obrigatório o CF.
D.O.U., 03/08/2004
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PORTARIA CDA-5, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2005
Estabelece normas de Medidas de Defesa

i) a importância da utilização de mudas sadias

Sanitária

para a formação de pomares cítricos;

Vegetal

Conformidade

e

Certificação

Fitossanitária

de

de

Mudas

j) a necessidade de aprimoramento do setor do
agronegócio de mudas e da implantação de

Cítricas no Estado de São Paulo.

medidas para conter a disseminação de pragas;
O Coordenador da Coordenadoria de Defesa

Decide:

Agropecuária, considerando:
a) a Lei Estadual no 10.478, de 22 de dezembro

Artigo 1o - Estabelecer normas de Medidas de

de 1999;

Defesa Sanitária Vegetal e Certificação de

b) o Decreto Estadual no 45.211, de 19 de

Conformidade

setembro de 2000;

mudas cítricas no Estado de São Paulo.

Fitossanitária

aplicáveis

às

c) o Decreto Estadual no 45.405, de 16 de
novembro de 2000;

SEÇÃO I

d) o Decreto Estadual nº 47.931, de 07 de julho

DAS CONCEITUAÇÕES:

de 2003;
e) a Instrução Normativa no 6, da Secretaria de

Artigo 2o - Para efeito desta portaria, entende-

Defesa

se por:

Agropecuária,

do

Ministério

de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 13

a) BORBULHA - porção de casca de planta

de março de 2000;

matriz ou de planta de borbulheira, com ou sem

f) a Instrução Normativa no 11, da Secretaria de

lenho, que contenha uma gema passível de

Defesa

reproduzir a planta cítrica original;

Agropecuária,

do

Ministério

de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 27

b) BORBULHEIRA - conjunto de plantas

de março de 2000;

jovens de espécies e cultivares definidos, com

g) o Decreto Estadual no 43.512, de 2 de

origem e sanidade controladas, desenvolvidas

outubro de 1998;

em

h) a importância da cultura dos citros para o

fornecimento de borbulhas;

Estado de São Paulo;

c) CARTÃO DE CADASTRAMENTO -

ambiente

protegido,

destinado

ao

documento expedido pela Coordenadoria de
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Defesa Agropecuária - CDA, que comprova o

i) ETIQUETA - material de identificação de

cadastramento do estabelecimento;

mudas;

d) CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO DE

j)

ORIGEM

documento

DE

MUDAS

-

área

expedido

por

convenientemente demarcada e protegida, onde

credenciado

pela

mudas cítricas são estocadas, expostas para

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA,

comercialização ou não, até sua destinação

que certifica a sanidade e a origem de mudas;

final;

e) CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE

l) FISCALIZAÇÃO - ato de inspeção realizado

FITOSSANITÁRIA - processo que certifica

por Engenheiro Agrônomo da Coordenadoria

que o ambiente para as mudas é apropriado, que

de Defesa Agropecuária - CDA, em mudas

foram utilizados comprovadamente materiais de

cítricas;

propagação

tiveram

m) LOTE DE MUDAS - quantidade definida

acompanhamento técnico e que os lotes foram

de mudas homogêneas e uniformes, identificada

submetidos a exame de fitossanidade em

por combinação de letras e/ou números, durante

laboratórios credenciados e cadastrados na

o processo de produção;

Coordenadoria de Defesa Agropecuária;

n) MUDA CÍTRICA - estrutura vegetal,

f) CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

enxertada ou não com material da mesma ou de

FITOSSANITÁRIA - documento emitido por

outra espécie cítrica, com a finalidadeespecífica

Engenheiro Agrônomo da Coordenadoria de

de transplante ou plantio;

Defesa Agropecuária, com base na fiscalização

o) PERMISSÃO DE TRÂNSITO VEGETAL -

oficial e nos documentos que comprovam os

documento expedido por órgão estadual de

exames fitossanitários exigidos e as origens dos

defesa sanitária vegetal para o trânsito de

materiais de propagação utilizados nas mudas

vegetais,

cítricas;

quarentenárias A2 ou Não Quarentenárias

g) COMERCIANTE - toda pessoa física ou

Regulamentadas;

jurídica que comercialize mudas;

p) PLANTA CÍTRICA - aquela pertencente às

h) DETENTOR DE MUDAS - toda pessoa

espécies e variedades dos gêneros Citrus,

física ou jurídica que esteja produzindo,

Fortunella, Poncirus e outros gêneros afins, ou

transportando, expondo à venda, ofertando,

de seus híbridos;

vendendo, armazenando, plantando ou tenha

q) PLANTA MATRIZ - planta fornecedora de

plantado, permutando ou consignando mudas;

material de propagação com origem e sanidade

Engenheiro

-

DEPÓSITO

Agrônomo,

adequados,

que

potenciais

veículos

de

pragas
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controladas,

mantidas

de acordo

com

a

§ 1o - As exigências para o cadastramento dos

legislação específica;

viveiros de produção e dos depósitos de mudas,

r) PRODUTOR - toda pessoa física ou jurídica

são as seguintes:

que produza mudas;

a)

s) RESPONSÁVEL TÉCNICO - Engenheiro

viveirista

Agrônomo,

no

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA;

CREA/SP, que se responsabiliza pela sanidade

b) termo de compromisso do responsável

das mudas;

técnico pela sanidade das mudas, no caso de

t) TRÂNSITO DE MUDAS - transporte de

viveiro;

mudas a partir do viveiro ou do depósito para

c) laudo da infra estrutura do viveiro com

local definido;

parecer do responsável pela fiscalização da

u) VISTORIA - ato de exame relacionado à

CDA;

fitossanidade

d) laudo da infra estrutura do depósito realizado

registrado

pelo

ou

com

Engenheiro

visto

Agrônomo

responsável sobre mudas cítricas;
v)

VIVEIRO

DE

MUDAS

requerimento
ou

de

cadastramento

comerciante,

junto

pelo
à

pelo responsável pela fiscalização da CDA;
-

área

e) atendimento às exigências sanitárias para a

convenientemente demarcada e tecnicamente

instalação de viveiros ou depósitos de mudas

adequada, conforme estabelece esta portaria,

cítricas;

onde as mudas cítricas são produzidas e

f) documento de habilitação para o signatário

mantidas até sua destinação;

requerer e assumir responsabilidades por

x) VIVEIRISTA - toda pessoa física ou jurídica

empresa, quando for o caso.

que produza mudas em localidade definida.

§ 2o - Quando o requerente é mais de uma
pessoa física, cada um dos participantes deve

SEÇÃO II

estar

perfeitamente

identificado

no

DO CADASTRAMENTO DE VIVEIROS E

requerimento, sendo de responsabilidade desses

DEPÓSITOS DE MUDAS CÍTRICAS

participantes o atendimento da legislação
pertinente.

Artigo 3o - Todos os viveiros e depósitos de

§ 3o - Para cada cadastramento efetuado será

mudas cítricas, independentemente de sua

emitido um Cartão de Cadastramento pela

finalidade,

na

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA.

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA.

§ 4o - O cadastro deverá ser revalidado a cada

deverão

ser

cadastrados

três anos.
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§ 5o - O cadastro será cancelado se houver

g) corredores entre as bancadas com piso ou

desatendimento às presentes normas.

com camada de pedra britada ou material
similar, com um mínimo de 5cm (cinco

SEÇÃO III
DAS EXIGÊNCIAS PARA VIVEIROS E
DEPÓSITOS DE MUDAS CÍTRICAS

centímetros) de espessura;
h) manutenção da área interna livre de plantas
daninhas;
i) manutenção de carreador entre a bancada e a

Artigo 4o - As instalações dos viveiros e dos

tela de no mínimo 50 cm;

depósitos de mudas cítricas devem atender às

j) perímetro externo com faixa mínima de 1 m

seguintes exigências:

(um metro), livre de vegetação;

a) ambiente protegido com tela de malha com

l) viveiro ou depósito distante, no mínimo, 20m

abertura máxima de 0,87mm (oitenta e sete

(vinte metros) de qualquer planta cítrica e em

centésimos de milímetro) por 0,30mm (trinta

área de boa drenagem;

centésimos de milímetro) sem apresentação de

m) viveiro ou depósito situado a distância

furos ou frestas;

superior a 1.200m (mil e duzentos metros) de

b) cobertura impermeável, sem furos ou frestas;

foco de cancro cítrico;

c) acesso através de antecâmara, com área

n) viveiro ou depósito livre de insetos vetores

interna de piso de 2m (dois metros) por 2m

de doenças dos Citros;

(dois metros), no mínimo;

o) local acessível para realização de inspeções;

d) antecâmara com pedilúvio, para desinfecção

p) instalação onde a legislação fitossanitária

de calçados e equipamento para desinfecção de

permita;

mãos e utensílios, contendo produtos químicos

q) impedimentos à entrada de águas invasoras

registrados no MAPA para esse fim, no caso de

na estufa;

viveiro;

r) escoamento do excesso de água da estufa

e) antecâmara com pedilúvio, para desinfecção

com instalação que não permita a entrada de

de calçados, contendo produtos químicos

insetos;

registrados no MAPA para esse fim, no caso de

s) restrição ao acesso de pessoas estranhas nas

depósito;

instalações;

f) bancada, no mínimo, a 40cm (quarenta

t) viveiro ou depósito limpo de detritos

centímetros) do solo;

vegetais;
u) estufa de produção exclusiva para citros;
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v)

atendimento

de

outras

exigências

fitossanitárias em vigor.

gênero

Phytophtora

e

outros

patógenos

comprovadamente nocivos aos Citros, devendo
haver tratamento quando necessário, sendo

SEÇÃO IV
DAS EXIGÊNCIAS FITOSSANITÁRIAS
PARA PRODUÇÃO DE MUDAS CÍTRICAS

obrigatório quando originada de qualquer tipo
de reservatório que tenha contato com o solo;
h) as sementes utilizadas para produção de
porta enxertos deverão ser originadas de plantas

Artigo 5o - A produção de mudas cítricas deve

matrizes devidamente cadastradas na CDA;

atender às seguintes exigências:

i) as sementes utilizadas deverão sofrer

a) desinfestação e desinfecção dos materiais e

tratamento térmico a 52ºC (cinqüenta e dois)

equipamentos utilizados na enxertia e nas

durante 10 (dez) minutos;

podas, com hipoclorito de sódio a 1% (um por

j) os porta enxertos utilizados na produção de

cento) ou produto similar;

mudas deverão ser originados de viveiros

b) desinfestação e desinfecção de pisos, paredes

cadastrados na CDA e produzidos com

e bancadas com hipoclorito de sódio a 1% (um

atendimento às exigências destas normas;

por cento) ou produto similar, após a retirada de

l) as borbulhas usadas na enxertia das mudas

cada partida de mudas produzidas;

cítricas para qualquer finalidade deverão ser

c) o substrato usado para a produção de mudas

retiradas de borbulheiras ou plantas matrizes

não pode conter terra de qualquer origem;

devidamente cadastradas na CDA;

d) o substrato para enchimento das embalagens

m) as mudas devem estar livres de pragas;

de mudas deve ser armazenado e manipulado

n) as mudas devem estar identificadas quanto

em local sem contato com o solo e livre de

aos lotes.

águas invasoras;
e) o substrato, deve ter boa porosidade e ser

SEÇÃO V

isento de nematóides nocivos aos citros, fungos

DA SANIDADE DA MUDA CÍTRICA

do gênero Phytophtora e outros patógenos
comprovadamente nocivos aos citros;

Artigo 6o - O documento que certifica que a

f) as embalagens e substrato das mudas devem

muda recebeu acompanhamento técnico, quanto

estar isentas de plantas daninhas;

a sanidade é o CFO - Certificado Fitossanitário

g) a água de irrigação, deve ser isenta de

de Origem, o qual atestará a não constatação

nematóides nocivos aos citros, fungos do

nos lotes de mudas de pragas quarentenárias A2
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e pragas não quarentenárias regulamentadas,

Parágrafo Único - No caso específico da doença

constando

provocada pela Candidatus liberobacter spp -

obrigatoriamente

as

seguintes

informações:

agente

do

greening,

é

exigido

exame

a) número do lote de mudas;

laboratorial quando as mudas apresentarem

b) cultivar da muda e do porta enxerto;

sintomas da doença.

c) quantidade de mudas;
d) número e data do laudo do exame

Artigo 9o - Os exames fitopatológicos das

fitossanitário das mudas e identificação do

mudas deverão ser realizados obrigatoriamente

laboratório que realizou.

em laboratórios credenciados pelo MAPA e
cadastrados na CDA, sendo obrigatório aos

Artigo

7

o

-

Para

acompanhamento

da

citados laboratórios, a comunicação imediata à

fiscalização, o viveirista fica obrigado a

unidade regional da CDA, sobre os casos de

encaminhar à unidade regional da CDA até 15

exames com resultados positivos.

dias após a primeira semeadura ou transplante,
quando o porta enxerto for adquirido de

Artigo 10 - A coleta e encaminhamento das

terceiro, um plano em modelo próprio, onde

amostras para exame, devem ser feitas pelo

constem informações sobre as mudas a

Responsável Técnico pela sanidade das mudas.

produzir.
Parágrafo único - as produções poderão ser

Artigo 11 - A data da coleta de amostras para

agrupadas por períodos de semeadura ou

exames laboratoriais deverá ser previamente

transplante, quando o

comunicada à unidade regional da CDA, para

porta enxerto for

adquirido de terceiro, não superiores a 3 meses.

possibilitar o acompanhamento do processo.

Artigo 8o - É obrigatória a realização de

Artigo 12 - A sistemática de amostragem será

exames laboratoriais, que comprovem que o

definida em instrução especifica pela CDA.

lote de mudas está isento de: Xilella fastidiosa -

Artigo 13 - O laudo do laboratório deve ser

agente

citros,

encaminhado à unidade regional da CDA,

nematóides nocivos aos citros, Phytopthora spp.

responsável pela fiscalização das mudas para

- agente da gomose dos citros, Candidatus

fins

liberobacter spp - agente do greening.

Conformidade Fitossanitária.

da

clorose

variegada

dos

de

emissão

do

Certificado

de
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Artigo 14 - O responsável técnico pelasanidade

SEÇÃO VI

das mudas deve emitir 3 (três) laudos de

DA COMERCIALIZAÇÃO E TRÂNSITO DE

vistoria, com informações de ocorrências e

MUDAS CÍTRICAS

origem dos materiais, nas seguintes fases:
a) semeadura ou transplante;

Artigo 18 - Para o trânsito e o comércio, as

b) enxertia;

mudas cítricas devem:

c) liberação.

a) ser transportadas, com proteção contra

Parágrafo único - deverão ser anexados aos

insetos vetores, com tela de malha com abertura

laudos

de

máxima de 0,87mm (oitenta e sete centésimos

materiais

de milímetro) por 0,30mm (trinta centésimos de

respectivos,

comprovação

de

os

documentos

origem

dos

empregados na muda.

milímetro); ou proteção equivalente, quando
destinadas a depósitos, ou para utilização como

Artigo 15 - O viveirista deve apresentar ao

porta enxertos, mesmo aquelas para uso

final da produção relativo a cada plano,

próprio;

relatório

b) ser acompanhadas de Nota Fiscal ou de

em

modelo

próprio,

sobre

as

ocorrências sanitárias, produção total, destino

Produtor, indicando sua origem e destino;

das mudas e outras informações requeridas pela

c) ser acompanhadas de Permissão de Trânsito;

CDA.

d) estar identificadas com etiquetas onde
constem os seguintes dados sobre a muda e

Artigo 16 - A Permissão de Trânsito será

viveiro:

emitida com base no cumprimento destas

d 1) nome do viveirista;

normas e no CFO - Certificado Fitossanitário

d 2) identificação do viveiro;

de Origem, mediante solicitação antecipada de

d 3) números de registros e cadastros exigidos

48 (quarenta e oito) horas e quando atendidas as

pela legislação;

demais exigências das presentes normas.

d 4) espécie;
d 5) cultivar;

Artigo 17 - O plantio de mudas cítricas

d 6) porta enxerto, se houver;

somente será permitido para aquelas que

d 7) número do lote.

tenham

e) estar isentas de CVC - clorose variegada dos

sido

emitidos

os

respectivos

Certificados de Conformidade Fitossanitária.

citros, nematóides dos citros, gomose dos
citros, greening, cancro cítrico e outras doenças
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consideradas restritivas à produção dos citros

DA FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE

que venham a ser proibidas;

CONFORMIDADE FITOSSANITÁRIA PELA

f) obedecer todas as exigências da Unidade

CDA

Federativa destinatária.
Parágrafo único - No caso de mudas de uma só

Artigo 21 - O documento que comprova que as

cultivar, procedentes de um único viveiro e

mudas

destinadas

sua

fitossanitária nos termos da legislação em vigor

identificação poderá constar apenas da nota

no Estado de São Paulo e foram liberadas para

fiscal.

transporte, comercialização e plantio , é o

a

um

único

plantio,

a

estiveram

sob

a

fiscalização

Certificado de Conformidade Fitossanitária.
Artigo 19 - Para efeito de controle da

Parágrafo único - a emissão de Permissão de

fiscalização, deverá ser mantido no viveiro, um

Trânsito somente poderá ocorrer para as mudas

livro com registro de comercialização das

que

mudas, indicando a data, quantidade, cultivar,

Conformidade Fitossanitária.

contam

com

o

Certificado

de

número da nota fiscal, número da Permissão de
Trânsito e comprador.

SEÇÃO VIII
DAS PROIBIÇÕES

Artigo 20 - As mudas cítricas, produzidas em
outros Estados e destinadas ao plantio no

Artigo 22 - É proibido em todo território do

Estado de São Paulo, alem das exigências do

Estado de São Paulo:

artigo 18, deverão contar obrigatoriamente com

a) o comércio, transporte, estocagem e plantio

Autorização de Entrada e Trânsito, emitida pela

de mudas cítricas produzidas em instalações

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA,

sem proteção com tela de malha com abertura

Parágrafo único - A Autorização de Entrada e

máxima de 0,87mm (oitenta e sete centésimos

Trânsito será emitida somente para mudas

de milímetro) por 0,30mm (trinta centésimos de

cítricas que atendam à legislação em vigor no

milímetro) ou em desacordo com as presentes

Estado de São Paulo.

normas;
b) produzir, expor para qualquer finalidade

SEÇÃO VII

mudas cítricas sem proteção com tela de malha
com abertura máxima de 0,87mm (oitenta e sete
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centésimos de milímetro) por 0,30mm (trinta

as ocorrências que possam vir a comprometer

centésimos de milímetro);

os objetivos visados nesta portaria.

c) transitar mudas cítricas sem proteção com
tela de malha com abertura máxima de 0,87mm

Artigo 25 - Será dado conhecimento ao

(oitenta e sete centésimos de milímetro) por

público,

0,30mm (trinta centésimos de milímetro), de

Agropecuária - CDA, dos viveiros de produção,

acordo com as disposições das presentes

depósitos e comerciantes de mudas cítricas

normas;

cadastrados.

pela

Coordenadoria

de

Defesa

d) o transporte, comércio e plantio de mudas
cítricas provenientes de lotes contaminados

Artigo 26 - As solicitações e comunicações,

com CVC - clorose variegada dos citros,

necessárias em função da presente portaria,

nematóides dos citros, gomose dos citros,

deverão ser feitas por escrito à Unidade

greening, cancro cítrico e outras doenças

Regional de Defesa Agropecuária.

consideradas restritivas à produção.
Artigo 27 - Ocorrerá a interdição do viveiro e a
SEÇÃO IX

suspensão da comercialização das mudas,

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

quando não forem atendidas as exigências das
presentes normas.

Artigo 23 - O detentor de mudas deve cumprir
a legislação em vigor e propiciar à Unidade

Artigo 28 - Ocorrerá a apreensão e destruição

Regional de Defesa Agropecuária as condições

das mudas, quando comprovada a infecção ou

necessárias para o exercício de suas funções,

infestação por praga restritiva a produção de

comunicando por escrito qualquer alteração ou

citros, citada como proibida pelas presentes

irregularidade ocorrida nas condições iniciais

normas.

que permitiram o cadastramento em prazo não

Parágrafo único - A destruição das mudas

superior a 15 (quinze) dias.

citadas no "caput" deste artigo deverá ser
executada

pelo

detentor,

não

cabendo

Artigo 24 - Cumpre ao detentor de mudas

ressarcimento ou indenização de qualquer

cítricas levar ao conhecimento da Unidade

natureza.

Regional de Defesa Agropecuária, por escrito,
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Artigo 29 - O não cumprimento desta portaria

de Defesa Agropecuária, anteriores a data da

acarretará ao infrator as penalidades previstas

publicação, terão até 31 de dezembro de 2006

no Decreto Estadual 45.211, de 19/09/2000.

para se adequarem às presentes normas no que
se refere ao artigo 4º, itens "b" e "f".

Artigo 30 - Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as disposições

Artigo 34 - Ficam revogadas a partir da data de

em contrário.

publicação desta Portaria, as Portarias CDA 14,
CDA 15 e CDA 16, publicadas em 15/10/2003.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 31 - Não existindo disponibilidade de
sementes para produção de porta enxertos
originadas de Plantas Matrizes cadastradas, em
caráter excepcional e mediante autorização da
CDA - Coordenadoria de Defesa Agropecuária,
poderão ser utilizadas sementes de outras
origens, desde que o Responsável Técnico
assuma a responsabilidade pela sanidade do
material.

Artigo 32 - Os produtores e os viveiros de
produção de mudas com registro na CDA Coordenadoria

de

Defesa

Agropecuária,

deverão solicitar cadastramento de acordo com
as presentes normas, no prazo de até 180 (cento
e oitenta) dias, contados a partir da publicação
desta.

Artigo 33 - Os viveiros de produção de mudas
cítricas com registro, cadastro ou protocolo de
solicitação de registro na CDA - Coordenadoria
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 17, DE 31 DE MAIO DE 2005

O

SECRETÁRIO

DE

DEFESA

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir

AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA

da

AGRICULTURA,

Normativa.

PECUÁRIA

E

data

de

publicação

desta

Instrução

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que

§ 2º Ficam convalidados os prazos vincendos

lhe confere o art. 42, do Anexo I, do Decreto nº

estabelecidos conforme a Instrução Normativa

5.351, de 21 de janeiro de 2005, tendo em vista

nº 41, de 21 de junho de 2002, para a

o disposto no Regulamento de Defesa Sanitária

manutenção dos Locais de Produção Livres e

Vegetal, Capítulo IV, aprovado pelo Decreto nº

das

24.114, de 12 de abril de 1934, e o que consta

reconhecidos pelo MAPA.

Áreas

Livres

da

Sigatoka

Negra

do Processo nº 21000.010414/2004-59, resolve:
Art. 2º O trânsito de frutos de bananeira nas
Art. 1º Aprovar os PROCEDIMENTOS

Unidades da Federação - UF somente poderá

PARA

ocorrer nos seguintes casos: (Redação dada

A

CARACTERIZAÇÃO,

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

pela Instrução Normativa 4/2012/SDA/MAPA)

ÁREA LIVRE DA SIGATOKA NEGRA e os

______________________________________

PROCEDIMENTOS

_______________________________

PARA

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO

Redações Anteriores

SISTEMA DE MITIGAÇÃO DE RISCO

I - entre Áreas Livres de Sigatoka Negra;

PARA

(Acrescentado

SIGATOKA

NEGRA

-

pela

Instrução

Normativa

Mycosphaerella fijiensis (Morelet) Deighton,

4/2012/SDA/MAPA)

constantes dos Anexos I e II desta Instrução

II - entre UF sem ocorrência de Sigatoka Negra,

Normativa.

ressalvadas as Áreas Livres; (Acrescentado
pela Instrução Normativa 4/2012/SDA/MAPA)

§ 1º Nas Unidades da Federação onde a praga

III - de Área Livre de Sigatoka Negra para área

não foi detectada, deverá ser comprovada a

com ocorrência da praga; (Acrescentado pela

condição de Área Livre da Sigatoka Negra ao

Instrução Normativa 4/2012/SDA/MAPA)

Departamento de Sanidade Vegetal - DSV,

IV - de UF sem ocorrência de Sigatoka Negra

desta Secretaria, para reconhecimento oficial,

para

área

com

ocorrência

da
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praga;(Acrescentado pela Instrução Normativa

______________________________________

4/2012/SDA/MAPA)

_______________________________

V - entre áreas com ocorrência de Sigatoka

Redações Anteriores

Negra, vedada a passagem por Área Livre ou
UF considerada de ocorrência da praga, que

Art. 5º No interesse de instituições de pesquisa

tenha solicitado a revisão de sua condição

científica, será permitido o trânsito de material

fitossanitária, nos termos do § 1º do art. 11; ou

genético de Musa spp e seus cultivares, para

(Acrescentado

estudo,

pela

Instrução

Normativa

acompanhado

de

Autorização

4/2012/SDA/MAPA)

Declaratória emitida pela Área de Sanidade

VI - de Unidade de Produção sob Sistema de

Vegetal

Mitigação de Risco para Sigatoka Negra para as

Agricultura - SFA na Unidade da Federação de

demais áreas. (Acrescentado pela Instrução

origem do material.

Normativa 4/2012/SDA/MAPA)

§ 1º O material genético de que trata o caput

da

Superintendência

Federal

da

deste artigo deverá ser transportado em
Art. 3º Proibir o trânsito de mudas de Musa spp

recipiente lacrado, devendo o número do lacre

e seus cultivares micropropagados, entre as

constar da Autorização Declaratória.

Unidades da Federação, que não forem:

§ 2º A SFA no Estado emitente deverá

I - pré-aclimatadas ou aclimatadas em estufas

comunicar, à SFA no Estado de destino, a

ou casas de vegetação; e

remessa do material.

II - tratadas com fungicidas registrados, 10

§ 3º O interessado deverá comunicar a SFA de

(dez) dias antes de sua expedição para as

destino quando do recebimento do material para

Unidades da Federação.

que haja inspeção do mesmo.

III

-

transportadas

ainda

in

vitro.

(Acrescentado(a) pelo(a) Instrução Normativa

Art. 6º Proibir o trânsito de bananas em cacho

21/2005/SDA/MAPA)

em todo o território nacional.

Art. 4º Proibir o trânsito de mudas de

Art. 7º O trânsito de plantas ou partes de

bananeira, não micropropagadas, que não sejam

plantas de Helicônias obedecerá aos mesmos

provenientes de bananais de Áreas Livres de

critérios e medidas previstos para o trânsito de

Sigatoka Negra. (Redação dada pela Instrução

mudas, partes de plantas e frutos de banana.

Normativa 4/2012/SDA/MAPA)
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Art.

8º

O

trânsito

mudas

controle da Sigatoka Negra em todo o território

micropropagadas ou partes de plantas de

nacional e as Secretarias de Agricultura ou os

bananeira

cultivares)

órgãos estaduais de defesa sanitária vegetal

de

certificação

fiscalizarão e executarão as atividades no

certificação

âmbito estadual, em cumprimento a esta

(Musa

obedecerá

à

spp

de

e

legislação

plantas,

seus

fitossanitária

de

origem,

a

fitossanitária

de

origem

consolidada

e

Instrução Normativa.

permissão de trânsito de vegetais vigente.
Parágrafo único. Fica proibido o trânsito de

Art. 11. As ocorrências da praga Sigatoka

folhas de bananeira ou parte da planta no

Negra deverão ser notificadas às autoridades

acondicionamento de qualquer produto.

fitossanitárias

federais

ou

estaduais,

que

repassarão imediatamente as informações ao
Art. 9º Os órgãos estaduais de defesa sanitária

DSV, desta Secretaria de Defesa Agropecuária.

vegetal serão responsáveis por garantir que, nas

§ 1º A UF onde ocorreu detecção de Sigatoka

áreas infestadas, os bananais abandonados, as

Negra poderá solicitar a revisão de sua

bananeiras abandonadas e os cultivos de

condição fitossanitária após 5 (cinco) anos sem

Helicônias abandonados e sem controle da

a presença da praga. (Acrescentado pela

praga serão eliminados, não cabendo aos

Instrução Normativa 4/2012/SDA/MAPA)

proprietários, arrendatários ou ocupantes a

§ 2º O reconhecimento de Área Livre de

qualquer título, de imóveis ou propriedades,

Sigatoka Negra em município onde houve

indenização no todo ou em parte das plantas

detecção da praga somente poderá ocorrer após

eliminadas.

10

Parágrafo único. Os bananais e bananeiras

(Acrescentado

abandonados e cultivos plantas e partes de

4/2012/SDA/MAPA)

plantas

ser

§ 3º O Órgão Estadual de Defesa Sanitária

inspecionados e, sendo comprovada a presença

Vegetal - OEDSV, responsável pela solicitação,

da praga Sigatoka Negra, serão eliminados por

deverá

métodos mecânicos ou químicos.

anual

de

Helicônias

deverão

(dez)

anos

pela

realizar
em

sem

5%

novas

detecções.

Instrução

Normativa

levantamento
(cinco

por

fitossanitário
cento)

das

propriedades produtoras de banana e 2% (dois
Art.

10.

O

DSV,

por

intermédio

da

por cento) das propriedades produtoras de

Coordenação Geral de Proteção de Plantas -

helicônias, abrangendo áreas homogêneas onde

CGPP, coordenará as atividades de prevenção e
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a praga é considerada presente. (Acrescentado

CONSIDERA-SE:

pela Instrução Normativa 4/2012/SDA/MAPA)
§ 4º A unidade de sanidade vegetal da

ÁREA LIVRE DE PRAGA - área onde uma

respectiva

os

praga específica não ocorre, sendo esse fato

OEDSV,

demonstrado por evidência científica e na qual,

emitindo Parecer Técnico acerca de sua

de forma apropriada, essa condição está sendo

realização.

mantida oficialmente.

SFA

levantamentos

deverá

supervisionar

realizados

(Acrescentado

pelo

pela

Instrução

Normativa 4/2012/SDA/MAPA)

ÁREA INFESTADA - área urbana ou rural,
com a delimitação de seus limites, onde foi

Art. 12. O descumprimento das exigências

detectada a praga.

desta Instrução Normativa configurará os
crimes previstos no art. 259, do Código Penal, e

1 - CARACTERIZAÇÃO DA CULTURA DA

no art. 61, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro

BANANA E SITUAÇÃO DA SIGATOKA

de 1998, podendo implicar o cancelamento do

NEGRA NA UNIDADE DA FEDERAÇÃO

reconhecimento oficial de Área Livre da

(realizado pelo Órgão Estadual de Defesa de

Sigatoka Negra.

Sanidade Vegetal - OEDSV, da Unidade da
Federação)

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em

1.1 - Descrever a situação da cultura da banana

vigor na data de sua publicação.

na Unidade da Federação (área plantada,
variedades cultivadas, estimativa de produção,

Art. 14. Fica revogada a Instrução Normativa

destino da produção, sistemas de cultivo -

nº 41, de 21 de junho de 2002.

tecnologias aplicadas e procedimentos de
colheita e pós-colheita, quantidade de mão-de-

ANEXO I
PROCEDIMENTOS PARA
CARACTERIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E

obra empregada na cadeia produtiva - direta e
indireta).
1.2 - Apresentar, em mapa cartográfico, as rotas

MANUTENÇÃO DE ÁREA LIVRE DA

de trânsito de banana no estado.

SIGATOKA NEGRA - Mycosphaerella

1.3

fijiensis (Morelet) Deighton

-

Elaborar

mapa

georreferenciado,

identificando:
1.3.1 - Áreas de produção comercial; e

PARA EFEITO DESTES PROCEDIMENTOS,

1.3.2 - Focos de ocorrência da praga.
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1.4 - Fornecer informações sobre dados

2.2 - Levantamento para Delimitação da Praga

climatológicos da região.

(conduzido pelo OEDSV da Unidade da
Federação para estabelecer os limites de uma

2 - DIRETRIZES PARA LEVANTAMENTOS

área considerada como infestada por uma

FITOSSANITÁRIOS

praga).

DA

SIGATOKA

NEGRA

2.2.1 - Num raio de 0 a 10 km do foco da praga,

2.1 - Levantamento para Detecção da Praga

inspecionar 3 plantas adultas, próximas do

(conduzido pelo OEDSV da Unidade da

florescimento, por hectare, em 50% das

Federação, em uma área sem relato de

propriedades.

ocorrência da praga, para determinar se a praga

2.2.2 - Num raio de 10 a 30 km do foco da

está presente).

praga, inspecionar 3 plantas adultas, próximas

2.1.1 - Amostragem das áreas a serem

do florescimento, por hectare, em 30% das

inspecionadas:

propriedades.

2.1.1.1 - Em área sem relato de ocorrência da

2.2.3 - Num raio de 30 a 70 km do foco da

praga, inspecionar 1% das propriedades ou

praga, inspecionar 3 plantas adultas, próximas

quarteirões; e

do florescimento, por hectare, em 10% das

2.1.1.2 - Em Área Livre, inspecionar 2% das

propriedades.

propriedades ou quarteirões.

2.2.4 - Nas estradas que sejam rotas de risco

2.1.2 - Amostragem das plantas a serem

para a praga, inspecionar 3 plantas adultas,

inspecionadas:

próximas do florescimento, por hectare, em

2.1.2.1 - Em área urbana e área rural não

50% das propriedades existentes às suas

comercial, inspecionar no mínimo 3 plantas

margens.

adultas,

2.3 - Monitoramento para certificação da

próximas

do

florescimento,

por

hectare; e

produção e manutenção do reconhecimento de

2.1.2.2 - Em área de produção comercial,

Área Livre da Sigatoka Negra:

inspecionar no mínimo 5 plantas adultas,

2.3.1 - A metodologia de monitoramento será

próximas do florescimento, por hectare.

definida de acordo com as condições do

2.1.3 - Periodicidade dos levantamentos nas

produtor, podendo ser adotada:

propriedades

não

2.3.1.1 - estações de pré-aviso bioclimático

comercial e zonas urbanas as inspeções deverão

(modelo da Empresa de Pesquisa Agropecuária

ser realizadas pelo OEDSV a cada 3 meses.

de Santa Catarina);

rurais

com

produção
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2.3.1.2 - pré-aviso biológico (modelo da

de banana dentro dos limites da Área Livre da

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas

Sigatoka Negra.

Gerais); e

3.7 - Fazer o cadastramento das propriedades da

2.3.1.3 - bosques de bananeiras de cultivares

Área Livre da Praga atendendo os seguintes

indicadoras, resistentes à Sigatoka Amarela,

itens:

mas suscetíveis à Sigatoka Negra (no mínimo

3.7.1 - Nome do produtor;

20 mudas das cultivares Terra, D'Angola, Nam,

3.7.2 - Situação fundiária da propriedade;

Pioneira e Tropical), que serão observadas

3.7.3 - Localização da propriedade com GPS;

semanalmente pelo técnico responsável, que

3.7.4 - Identificação das cultivares e idade dos

deverá

plantios de banana em produção e formação;

comunicar

ao

OEDSV

qualquer

suspeita.

3.7.5 - Estimativa da produção anual (kg);
3.7.6 - Destino da produção; e

3 - DELIMITAÇÃO E MEDIDAS OFICIAIS

3.7.7 - Nome do Responsável Técnico.

ADOTADAS

3.8

PARA

CARACTERIZAÇÃO

-

Relacionar

os

Fiscais

Estaduais

DA ÁREA LIVRE DA SIGATOKA NEGRA

cadastrados para emissão da Permissão de

3.1 - Considerar uma distância mínima de 70km

Trânsito de Vegetais - PTV, designados para

de possíveis fontes de infestação da praga.

atuar na região da Área Livre da Praga, que

3.2 - Obedecer aos limites oficialmente

deverão:

reconhecidos (estradas, rios, etc.).

3.8.1 - Fiscalizar as Casas de Embalagens para

3.3 - Descrever a existência de possíveis

garantir que nelas não tenham sido processadas

barreiras naturais que dificultem o avanço da

bananas de áreas não cadastradas;

praga.

3.8.2 - Inspecionar as propriedades cadastradas

3.4 - Documentar os levantamentos oficiais

para verificação da conformidade com as

realizados para a declaração de Área Livre da

medidas fitossanitárias estabelecidas por este

Praga.

regulamento; e

3.5 - Elaborar Plano Emergencial a ser aplicado

3.8.3. A fiscalização de defesa vegetal, quando

em caso de surgimento de foco da praga na

necessário, deverá lacrar a carga emitindo as

Área Livre da Praga.

PTVs nas próprias casas de embalagens ou nas

3.6 - Elaborar mapa georreferenciado com as

barreiras de fiscalização fitossanitárias mais

propriedades que possuem plantios comerciais

próximas das casas de embalagens, anotando o
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número dos lacres nas PTVs. (Redação dada

desenvolvidas na Área Livre da Sigatoka

pela Instrução Normativa 4/2012/SDA/MAPA)

Negra.

______________________________________
_______________________________

4 - SUPERVISÃO PARA MANUTENÇÃO

Redações Anteriores

DA SITUAÇÃO DE ÁREA LIVRE DA

3.9 - Mapa georreferenciado das barreiras

SIGATOKA NEGRA

fitossanitárias existentes para o controle do

4.1 - O OEDSV da Unidade da Federação

trânsito, com descrição dos recursos materiais e

deverá

humanos de cada barreira e escalas de plantão

envolvidos

no

processo

dos Fiscais Estaduais.

garantindo

a

realização

3.10

-

Regulamentação,

pela

autoridade

supervisionar

todos
de
de

os

setores

certificação,
todos

os

levantamentos e medidas fitossanitárias de

competente da Unidade da Federação, de

controle estabelecidas por este regulamento.

medidas de prevenção a serem adotadas

4.2 - O DSV, em conjunto com ÁREA DE

obrigatoriamente, entre as quais:

SANIDADE VEGETAL DA IFA na Unidade

3.10.1 - Implantar mecanismos que garantam

da Federação, deverá realizar, no mínimo, uma

que os veículos que entrem na Área Livre sejam

auditoria por ano nas Áreas Livres.

desinfetados;
3.10.2 - Aplicar os métodos de manejo

5 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E

recomendados;

SEGURANÇA

3.10.3 - Introduzir somente material de

PARTIDA

propagação livre da praga;

5.1

3.10.4 - Manter o registro dos procedimentos de

higienizadas.

cultivo, medidas e levantamentos fitossanitários

5.2 - As embalagens de madeira deverão ser

executados no período de reconhecimento; e

novas, de primeiro uso ou de papelão.

3.10.5 - Notificar ao OEDSV qualquer presença

5.3 - A identificação nas embalagens deverá ser

suspeita ou efetiva da praga.

fixa e não colada, em conformidade com as

3.11 - O OEDSV da Unidade da Federação

normas específicas.

deverá encaminhar ao DSV, por meio da

5.4. A carga destinada à outra Área Livre de

Superintendência Federal da Agricultura - SFA,

Sigatoka Negra, que transitar por Unidade da

relatórios bimensais sobre todas as atividades

Federação com ocorrência da praga, deverá

-

Utilizar

FITOSSANITÁRIA

embalagens

DA

plásticas

estar amarrada e lacrada, garantindo a origem
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do produto. (Redação dada pela Instrução

duas atuam independentemente com efeito

Normativa 4/2012/SDA/MAPA)

acumulativo, para atingir o nível apropriado de

______________________________________

segurança fitossanitária.

_______________________________
Redações Anteriores

2 - IMPLANTAÇÃO: o SMR poderá ser

5.5 - Declaração Adicional constando que a

implantado nas áreas onde for detectada a

partida é originária de Área Livre da Sigatoka

presença da Sigatoka Negra, possibilitando ao

Negra.

produtor a manutenção de sua atividade e
comercialização do seu produto nas Unidades

6 - RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DE

da Federação.

ÁREA LIVRE DA SIGATOKA NEGRA
6.1 - O DSV deverá analisar o processo e

3 - IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE

proceder à auditoria técnica para verificar a

(levantamento realizado pelo OEDSV):

conformidade

3.1 - nome do proprietário / meeiro /

fitossanitárias

na

aplicação

estabelecidas

das

medidas

por

este

arrendatário;

regulamento.

3.2 - nome da propriedade;

6.2 - A Secretaria de Defesa Agropecuária -

3.3 - localização georreferenciada;

SDA deverá publicar ato de reconhecimento

3.4 - área total da propriedade, em hectares;

oficial da situação da área e dar ampla

3.5 - área com bananeiras (idade, cultivares,

divulgação a todas as SFAs e aos OEDSVs.

estimativa de produção); e
3.6 - área com outras culturas (especificar:

ANEXO II

idade, variedades).

PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO
E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
MITIGAÇÃO DE RISCO PARA A PRAGA

4 - CADASTRAMENTO DA UNIDADE DE
PRODUÇÃO

SIGATOKA NEGRA - Mycosphaerella

4.1 - Unidade de Produção - UP: área cultivada

fijiensis (Morelet) Deighton

com bananeiras, cadastrada junto ao OEDSV
para implantação do SMR.

1 - SISTEMA DE MITIGAÇÃO DE RISCO -

4.2 - O proprietário deverá solicitar o

SMR: integração de diferentes medidas de

cadastramento da UP ao OEDSV.

manejo de risco de pragas das quais pelo menos
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4.3 - Para efeito de rastreabilidade, o OEDSV,

produtor, para indicar o momento mais propício

após o cadastramento da UP, emitirá para cada

para executar o controle químico.

UP um código alfanumérico.

5.7 - Adotar, quando for o caso, sistemas

4.4 - Identificar o Responsável Técnico - RT e

orgânicos de produção ou o sistema de

número do seu cadastramento no OEDSV.

produção integrada de banana (PIB).

4.5 - Identificar o destino da produção.
4.6 - O proprietário deverá assinar o Termo de

6 - CUIDADOS NO PÓS-COLHEITA NAS

Adesão junto ao OEDSV.

CASAS DE EMBALAGEM

4.7 - O proprietário deverá informar no prazo

6.1 - Identificar, com base no Certificado

máximo de 30 (trinta) dias, ao OEDSV, a

Fitossanitário de Origem - CFO, os lotes de

mudança do RT, quando ocorrer.

banana que entram na Casa de Embalagem
quando originários de outras UPs.

5

-

EXECUÇÃO

DE

PRÁTICAS

6.2 - Os cachos deverão ser previamente

AGRÍCOLAS

despencados na UP.

5.1 - Executar Práticas Agrícolas para a cultura

6.3 - As pencas deverão ser higienizadas com

da banana.

produtos recomendados por entidades oficiais

5.2 - A parte da folha que apresentar sintomas

de pesquisa.

da Sigatoka Negra deverá ser podada.

6.4 - Utilizar caixas plásticas higienizadas

5.3 - Adotar o manejo integrado da Sigatoka

acompanhadas de declaração de higienização

Negra,

emitida por empresa credenciada pelo OEDSV;

incluindo,

químico

com

Ministério

se

necessário,

produtos

da

controle

registrados

Agricultura,

Pecuária

no
e

Abastecimento - MAPA.
5.4

-

Poderão

alternativos

de

recomendados

ser

retornáveis ou caixas de papelão descartáveis.
6.5

utilizados

aplicação
por

caixas de madeira somente novas e não

de

entidades

métodos

agrotóxicos
oficiais

de

-

A

emissão

do

CFO,

Certificado

Fitossanitário de Origem Consolidado - CFOC
e PTV obedecerão à legislação vigente.
6.5.1 - Para as cargas que atendem ao disposto

pesquisa.

nesta Instrução Normativa, os Responsáveis

5.5 - Fazer o plantio de cultivares tolerantes

Técnicos

recomendadas pela pesquisa e certificadas.

documentos

5.6 - A metodologia de monitoramento será

constar a seguinte declaração adicional:

definida de acordo com as condições do

"A partida é originária de Unidade de Produção

e

os
de

Fiscais
suas

Estaduais,

competências,

nos
farão
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onde foi implantado o Sistema de Mitigação de

necessidade ou não da implementação de ações

Risco para Sigatoka Negra"

corretivas.

6.6 - Todos os procedimentos deverão ser

9.3 - O OEDSV encaminhará, trimestralmente,

registrados por seus respectivos responsáveis.

relatórios à SFA.

6.7 - As bananas que não passarem por Casas

9.4 - A SFA, após análise e consolidação das

de Embalagens só poderão ser comercializadas

informações,

no próprio estado de origem.

relatórios ao DSV para acompanhamento,

enviará,

trimestralmente,

os

avaliação e parecer.
7 - VISTORIA DA CASA DE EMBALAGEM
7.1 - As Casas de Embalagem que beneficiam

10 - PENALIDADES

frutos para exportação deverão ser cadastradas

10.1 - A UP, a Casa de Embalagem ou o RT

junto ao OEDSV da UF.

poderão ter os seus cadastros cancelados

7.2 - O OEDSV da UF fará a vistoria da Casa

quando não forem atendidas as exigências e

de Embalagem emitindo o Laudo de Vistoria

responsabilidades previstas, respectivamente,

que, não havendo nada em contrário, receberá o

nesta Instrução Normativa.

cadastramento.
7.3 - É proibido o cadastramento de Casas de
Embalagem

localizadas

em

Centrais

de

Abastecimento - CEASAs ou locais similares.

8 - INSPEÇÃO / FISCALIZAÇÃO
8.1 - O OEDSV realizará as inspeções nas UPs
e Casas de Embalagens cadastradas.

9 - CONTROLES E RELATÓRIOS
9.1 - O RT responsável pelo acompanhamento
da UP deverá elaborar relatório trimestral,
encaminhando-o ao OEDSV ate o 5º dia útil.
9.2 - Os relatórios enviados pelos RTs serão
analisados pelo OEDSV, que determinará a
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PORTARIA CDA-23, DE 13 DE JUNHO DE 2005
O Coordenador de Defesa Agropecuária,

l) a necessidade de implantação de medidas

considerando:

para conter a disseminação de pragas;

a) a Lei Estadual no 10.478, de 22 de dezembro

Decide:

de1999;
b) o Decreto Estadual no 45.211, de 19 de

Artigo 1o - Estabelecer medidas de defesa

setembro de 2000;

sanitária vegetal aplicáveis ao cadastro de

c) o Decreto Estadual no 45.405, de 16 de

Plantas Matrizes e de Borbulheiras de citros

novembro de 2000;

no Estado de São Paulo.

d) a Instrução Normativa no 6, da Secretaria de
Defesa

Agropecuária,

do

Ministério

de

SEÇÃO I

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 13

DAS CONCEITUAÇÕES:

de março de 2000;
e) a Instrução Normativa no 11, da Secretaria de

Artigo 2o - Para efeito desta Portaria, entende-

Defesa

se por:

Agropecuária,

do

Ministério

de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 27

a) BORBULHA - porção de casca de planta

de março de 2000

matriz ou de planta de Borbulheira, com ou sem

f) o Decreto Estadual no 43.512, de 2 de

lenho, que contenha uma gema passível de

outubro de 1998;

reproduzir a planta cítrica original;

g) o Decreto Estadual nº 47.931, de 07 de julho

b) BORBULHEIRA - conjunto de plantas

de 2003;

jovens de espécies e cultivares definidos com

h) a importância da cultura dos citros para o

origem e sanidade controladas, desenvolvidas

Estado de São Paulo;

em ambiente protegido, conforme estabelece

i) a importância da utilização de mudas sadias

esta Portaria, destinado ao fornecimento de

para a formação de pomares cítricos;

borbulhas;

j) a importância do controle e fiscalização

c) CARTÃO DE CADASTRAMENTO -

fitossanitária

documento expedido pela Coordenadoria de

das

fontes

fornecedoras

materiais de propagação dos citros;

de

Defesa Agropecuária - CDA, que comprova o
cadastramento;
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d)

COORDENADORIA

AGROPECUÁRIA

CDA

DEFESA

CITROS - qualquer material de origem sexuada

Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com

ou assexuada, utilizado na propagação de

competência legal no Estado de São Paulo para

plantas cítricas;

fiscalizar, inspecionar e executar medidas e

i)

ações de defesa sanitária vegetal, sobre pessoas

VEGETAIS - documento expedido por órgão

físicas ou jurídicas de direito público ou

estadual de defesa sanitária vegetal para o

privado;

trânsito de vegetais, potenciais veículos de

e) CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO DE

pragas

ORIGEM - CFO - documento expedido por

Quarentenárias Regulamentadas;

Engenheiro

pela

j) PLANTA CÍTRICA - aquela pertencente às

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA,

espécies e variedades dos gêneros Citrus,

que certifica a sanidade e a origem de sementes

Fortunella, Poncirus e outros gêneros afins, ou

e borbulhas;

de seus híbridos;

f) CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE

l) PLANTA MATRIZ - planta fornecedora de

FITOSSANITÁRIA - processo que certifica

material de propagação com origem e sanidade

que as Plantas Matrizes ou a Borbulheira estão

controladas, mantidas de acordo com as

em ambiente adequado; que foram utilizados

presentes normas;

comprovadamente para a formação das Plantas

m) RESPONSÁVEL TÉCNICO - Engenheiro

Matrizes

de

Agrônomo, registrado pelo CREA/SP, que se

tiveram

responsabiliza pela qualidade fitossanitária dos

Agrônomo,

e da

órgão

credenciado

Borbulheira materiais

adequados;

acompanhamento

-

h) MATERIAIS DE PROPAGAÇÃO DE

da

propagação

-

DE

técnico

que
e

que

foram

PERMISSÃO

DE

TRÂNSITO

quarentenárias

A2

ou

DE

Não

materiais produzidos;

submetidas a exame de fitossanidade em

n)

laboratórios credenciados, quando exigido;

PROPAGAÇÃO - transporte de qualquer parte

g) CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

vegetal

FITOSSANITÁRIA - documento emitido com

propriedades ou entre produtores;

base na fiscalização oficial, nos resultados de

O) VIVEIRISTA - toda pessoa física ou

exames

jurídica que produza mudas em local definido.

fitossanitários

realizados

em

TRÂNSITO

DE

destinada

a

MATERIAIS

propagação

laboratórios credenciados e cadastrados e no
atendimento às demais exigências das presentes
normas;

SEÇÃO II

DE

entre
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DO CADASTRAMENTO DE PLANTAS

g)

MATRIZES E BORBULHEIRAS DE CITROS

geoposicionamento

da

Borbulheira

e

acompanhado de croqui, no caso de estar entre
estufas com outras finalidades;

Artigo 3o - Toda planta matriz ou Borbulheira

h) croqui e geoposicionamento das plantas e do

para

bloco, no caso de planta matriz;

citros,

deverá

ser

cadastrada,

na

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA.

i) inspeção das plantas pela Coordenadoria de

§ 1o - As exigências para o cadastramento das

Defesa

Plantas Matrizes e das Borbulheiras, são as

requerimento no caso de Plantas Matrizes;

seguintes:

j) comprovação de sanidade, através de exame,

a) requerimento de cadastramento junto à

realizado por laboratórios oficiais credenciados

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA;

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e

b)

Abastecimento e cadastrados na Coordenadoria

Termo

Borbulheira,

de

Responsabilidade

assinado

pelo

pela

Engenheiro

agropecuária

-

CDA,

após

o

de Defesa Agropecuária - CDA;

Agrônomo, responsável técnico;

§ 2º - Quando o requerente é mais de uma

c) plano de formação das mudas, em prazo não

pessoa física, cada um dos participantes deve

inferior a 30 dias antes do inicio, para o caso de

estar

Borbulheira, indicando espécies e cultivares;

requerimento, sendo de responsabilidade desses

d) documento de habilitação para o signatário

participantes o atendimento da legislação

requerer e assumir responsabilidades pela

pertinente.

empresa, quando for o caso;

§ 3o - Para cada cadastramento efetuado será

e) apresentação de laudo de vistoria e inspeção

emitido um Cartão de Cadastramento pela

da infra estrutura realizado antes do inicio da

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA.

perfeitamente

identificado

no

formação das mudas, no caso de Borbulheira,
emitido

pelo

Engenheiro

Agrônomo,

SEÇÃO III

responsável técnico pela Borbulheira e pelo

DAS EXIGÊNCIAS PARA PLANTAS

Engenheiro Agrônomo da CDA, após inspeção

MATRIZES DE CITROS

do local;
f) apresentação de laudo de inspeção das

Artigo 4o - As Plantas Matrizes de citros devem

Plantas Matrizes, emitido pelo Engenheiro

atender às seguintes exigências

Agrônomo

a) ter idade mínima de 5 anos, com produção de

fiscalização;

da

CDA,

responsável

pela

frutos típicos da cultivar;
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b) fazer parte, preferencialmente, de um plantio

j) ser isenta de outras pragas ou anomalias

uniforme da cultivar;

limitantes aos citros que a pesquisa oficial do

c) não apresentar sintoma visível de doença,

Estado de São Paulo assim indicar, comprovado

variação genética, ou anomalia considerada

através de exame;

restritiva a sua multiplicação;

l) ser mantida em ambiente protegido com tela

d) estar localizada a uma distância mínima de

de malha com abertura de, no máximo, 0,87mm

1.200 (um mil e duzentos) metros de foco de

(oitenta e sete centésimos de milímetro) por

cancro cítrico;

0,30mm (trinta centésimos de milímetro) sem

e)

ser

isenta

de

sintomas

da

clorose

furos ou frestas;

variegadados citros e da bactéria Xylella

§1.° - A planta básica poderá ser cadastrada

fastidiosa comprovado através de exame,

como matriz desde que atenda aos requisitos

realizado

estabelecidos neste artigo.

anualmente

credenciados

pelo

por

laboratórios

MINISTÉRIO

AGRICULTURA,

PECUÁRIA

ABASTECIMENTO

e

cadastrados

DA

§ 2.° - O disposto no item "l" deste artigo não

E

se aplica à Planta Matriz destinada à produção

na

de sementes, com exceção das laranjas doces.

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA;

§ 3.° - Poderá ser cadastrada como matriz, a

f) ser isenta de sintomas do HLB - greening e

planta selecionada no campo e mantida sob

da

spp,

telado, após os exames fitossanitários exigidos

de exame, realizado

nas presentes normas e avaliação da Comissão

bactéria

Candidatus

comprovado através

liberibacter

anualmente por laboratórios credenciados pelo

de Citricultura da SAA.

MINISTÉRIO

§ 4.° - Excepcionalmente, a critério da

PECUÁRIA
cadastrados

DA
E

na

AGRICULTURA,

ABASTECIMENTO
Coordenadoria

de

e

Comissão Técnica de Citricultura da Secretaria

Defesa

de Agricultura e Abastecimento, poderá ser

Agropecuária - CDA;

registrada Planta Matriz com idade inferior a 5

g) ser isenta de sintomas de cancro cítrico e de

anos.

bactérias

do

complexo

Xanthomonas

axonopodis;
h) ser isenta de sintomas externos e internos do
declínio dos citros;
i) ser isenta de sintomas externos e internos de
morte súbita dos citros;

SEÇÃO IV
DAS EXIGÊNCIAS PARA BORBULHEIRAS
CÍTRICAS
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Artigo 5o - As Borbulheiras cítricas devem

(trinta centésimos de milímetro) sob plástico

atender às seguintes exigências:

impermeável;

a) todo o material usado na produção das mudas

g) contar com estufa utilizada exclusivamente

da

para a formação e manutenção de plantas

Borbulheira,

deve

ser

passível

de

rastreabilidade, com as origens comprovadas

fornecedoras de borbulhas cítricas;

através de notas fiscais;

h) estar instalada em estufa com pé direito de

b) os porta enxertos usados na produção das

no mínimo 4,00 m (quatro metros);

mudas

i) contar preferencialmente com irrigação por

para

a

Borbulheira,

devem

ser

produzidos, de acordo com as exigências da

gotejamento ou similar;

legislação vigente de produção e sanidade de

j) estar afastadas no mínimo 1,00m (um metro),

mudas cítricas do estado de São Paulo;

das telas que as protegem;

c)

durante

a

Borbulheira

o

formação

das

responsável

plantas
técnico

da
pela

l)

ser

agrupadas

por

cultivares

e

com

identificação visível;

sanidade das mudas deve emitir 3 (três) laudos

m) estar em estufa contando com acesso através

de vistoria, com informações de ocorrências e

de antecâmara, com piso cimentado de 2,00 m

origem dos materiais, nas seguintes fases:

(dois metros) por 2,00 m (dois metros), no

1. semeadura ou transplante;

mínimo e com pedilúvio para desinfestação de

2. enxertia;

calçados e equipamento para desinfecção de

3. liberação.

mãos e utensílios, com produto químico,

d) as borbulhas usadas para formação das

registrado

mudas para a Borbulheira devem ser originadas

Pecuária e Abastecimento para esse fim;

de plantas mantidas sob telado do Centro

n) ser mantida em estufa com área interna livre

APTA Citros "Sylvio Moreira";

de plantas daninhas e com perímetro externo

e) ser mantida em ambiente protegido sem

com faixa mínima de 1,00 m (um metro) livre

furos ou frestas com tela de malha com abertura

de vegetação;

de, no máximo, 0,87mm (oitenta e sete

o) estar distante no mínimo a20,00 m (vinte

centésimos de milímetro) por 0,30mm (trinta

metros) de qualquer planta cítrica e localizada

centésimos de milímetro);

em área de boa drenagem;

f) contar com cobertura de tela de malha com

p) estar distante no mínimo a 1.200 m (mil e

abertura de, no máximo, 0,87 mm (oitenta e

duzentos metros) de foco de cancro cítrico;

sete centésimos de milímetro) por 0,30 mm

no

Ministério

da

Agricultura,
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q) estar livre de insetos vetores de doenças dos

obrigatoriamente em laboratórios credenciados

Citros;

pelo MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,

r) estar em local acessível para realização de

PECUÁRIA

inspeções;

cadastrados na CDA, sendo obrigatório aos

s) estar instalada onde a legislação fitossanitária

mencionados

permita;

imediata à unidade regional da Coordenadoria

t) vetar o acesso a pessoas estranhas ao serviço;

Defesa Agropecuária - CDA, sobre os casos de

u) estar em ambiente limpo de detritos vegetais;

exames com resultados positivos;

E

ABASTECIMENTO

laboratórios,

a

e

comunicação

v) fornecer borbulhas até o limite de 5 (cinco)
Artigo 8o - A coleta dos materiais para exame

anos a partir da enxertia.
Parágrafo

único

-

quando

não

houver

será feita por Engenheiro Agrônomo da

disponibilidade de fornecimento de borbulha

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA,

pelo Centro APTA Citros "Sylvio Moreira",

acompanhado

poderão ser usadas borbulhas de plantas

Engenheiro

mantidas sob telado de outras instituições de

emissão

pesquisa;

Origem - CFO.

SEÇÃO V

Artigo

obrigatoriamente
Agrônomo

do

9o

Certificado

-

As

responsável

pelo
pela

Fitossanitário

amostras,

de

lacradas

e

DA SANIDADE DAS PLANTAS MATRIZES

acompanhadas do Termo de Coleta, serão

E DAS PLANTAS DE BORBULHEIRAS

encaminhadas para exame em laboratório, pelo
Engenheiro

o

Artigo 6 - É obrigatória a realização anual ou

Agrônomo

responsável

pela

emissão do CFO.

sempre que forem constatadas plantas com
sintomas, de exames fitopatológicos para

Artigo 10 - A data da coleta das amostras para

comprovação laboratorial de que as Plantas

exame deverá ser previamente comunicada ao

Matrizes e as plantas das Borbulheiras estão

Engenheiro

isentas

emissão do CFO.

de:

CVC

(amarelinho)

e

HLB

Agrônomo

responsável

pela

(greening).
Artigo 11 - A sistemática de amostragem, será
Artigo 7o - Os exames citados no artigo

definida

anterior

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA.

deverão

ser

realizados

em

instrução

específica

pela
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b) o número de plantas da Borbulheira não
Artigo 12 - As Plantas Matrizes e as

poderá ser ampliado, nem haver reposição em

Borbulheiras

caso de morte das mudas;

deverão

ser

inspecionadas

semestralmente pelo Engenheiro Agrônomo da

c) no caso de morte de mudas deverá haver

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA,

comunicação imediata do fato a Coordenadoria

devendo na ocasião coletar amostras para

de Defesa Agropecuária - CDA;

exames de plantas que apresentem sintomas de

d) após 5 (cinco) anos, contados a partir da

CVC - amarelinho ou HLB - Greening ou outra

enxertia das plantas da Borbulheira, as mesmas

praga considerada restritiva.

deverão ser descartadas como fornecedoras de
borbulhas.

Artigo 13 - As Plantas Matrizes com resultados
positivos para as pragas citadas no artigo 12,

SEÇÃO VII

terão o cadastro cancelado e deverão ser

DA COMERCIALIZAÇÃO E TRÂNSITO DE

eliminadas.

MATERIAIS DE PROPAGAÇÃO

Artigo 14 - Se constatado caso positivo para as

Artigo 16 - Para o trânsito e o comércio, os

pragas citadas no artigo 12, em qualquer

materiais de propagação devem:

amostra da borbulheira, todas as suas plantas

a) ser transportados, em embalagens que

deverão ser eliminadas.

preservem a sanidade e a qualidade dos
mesmos;

SEÇÃO VI

b) ser acompanhadas de Nota Fiscal ou de

DA MANUTENÇÃO DAS PLANTAS

Produtor, indicando sua origem e destino,

MATRIZES E DAS PLANTAS DE
BORBULHEIRAS

cultivar e quantidade;
c) ser acompanhadas de Permissão de Trânsito
de Vegetais;

Artigo 15 - As Plantas Matrizes e Borbulheiras

d) obedecer todas as exigências da Unidade

devem ser mantidas atendendo as seguintes

Federativa destinatária.

exigências:
a) as Plantas Matrizes devem permanecer

Artigo 17 - Para efeito de controle da

identificadas.

fiscalização, deverá ser mantido no local, um
livro

com

registro

de

comercialização
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dosmateriais de propagação, indicando a data,

DA FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE

quantidade, cultivar, número da nota fiscal,

CONFORMIDADE FITOSSANITÁRIA PELA

número da Permissão de Trânsito de Vegetais e

CDA

comprador;
Parágrafo único - o produtor deve apresentar na

Artigo 19 - O documento que comprova que as

primeira quinzena de janeiro, relatório em

Plantas Matrizes e da Borbulheira estão sob a

modelo próprio, relativo ao ano anterior, sobre

fiscalização

as

total,

legislação em vigor no Estado de São Paulo e

destino dos materiais produzidos e outras

que foram submetidas a exames fitossanitários,

informações requeridas pela CDA.

ficando

ocorrências

sanitárias,

produção

fitossanitária

liberadas

nos

para

termos

fornecimento

da

de

materiais de propagação, é o Certificado de
Artigo 18 - Os materiais de propagação,

Conformidade

Fitossanitária,

emitido

pela

produzidos em outros Estados, e destinadas ao

Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

uso no Estado de São Paulo, alem das

Parágrafo único - a Permissão de Trânsito de

exigências das alíneas "a" e "b" do artigo

Vegetais somente será emitida para os materiais

anterior, deverão contar, obrigatoriamente, com

de propagação produzidos por Plantas Matrizes

Permissão de Trânsito, emitida pela entidade de

ou Borbulheiras, após a emissão do Certificado

Defesa Sanitária Vegetal do Estado de origem e

de Conformidade Fitossanitária.

Autorização de Entrada e Trânsito, emitida pela
Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA.

SEÇÃO IX

§ 1º - As Permissões de Trânsito de Vegetais

DAS PROIBIÇÕES

serão emitidas, mediante solicitação antecipada
de 48 horas a unidade regional da CDA e

Artigo 20 - É proibido durante a produção,

quando atendidas a legislação em vigor.

armazenamento,

§ 2º - A Autorização de Entrada e Trânsito será

comercialização de materiais de propagaçãode

emitida

citros o desatendimento as presentes normas e

pela

Coordenadoria

de

Defesa

demais

transporte,

Agropecuária, somente para materiais de

as

exigências

propagação cítrico que atendam à legislação em

legislação específica.

exposição

estabelecidas

vigor no Estado de São Paulo.
SEÇÃO X
SEÇÃO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

ou

em
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produtoras de materiais de propagação cítricos
Artigo 21 - As Plantas Matrizes que não

cadastrados.

atenderem às exigências estabelecidas pela

Artigo 26 - As solicitações e comunicações,

legislação em vigor deverão ter seus cadastros

necessárias em função da presente Portaria,

cancelados.

deverão ser feitas por escrito à Unidade
Regional de Defesa Agropecuária.

Artigo 22 - As Plantas das Borbulheira que não
atenderem às exigências estabelecidas pela

Artigo 27 - Os casos não previstos nestas

legislação em vigor deverão ser eliminadas.

Normas serão resolvidas pela Coordenadoria de
Defesa Agropecuária - CDA.

Artigo 23 - O produtor de materiais de
propagação cítrico deverá cumprir a legislação

Artigo 28 - As Borbulheiras e Plantas Matrizes,

em vigor e propiciar à Unidade Regional de

já registradas ou cadastradas na CDA deverão

Defesa Agropecuária as condições necessárias

ser submetidas a exame de CVC - amarelinho e

para o exercício de suas funções, comunicando

HLB - Greening, no prazo máximo de 60

por escrito, no prazo máximo de 30 (trinta)

(sessenta) dias e sistematicamente, de acordo

dias, qualquer alteração ou irregularidade

com os artigos 6º e 7º destas normas.

ocorrida nas condições iniciais que permitiram
o cadastramento.

Artigo 29 - As borbulheiras e as plantas
matrizes,

registradas

ou

cadastradas

na

Artigo 24 - Cumpre ao produtor de materiais de

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA,

propagação de citros levar ao conhecimento da

deverão solicitar novo cadastramento de acordo

Unidade Regional de Defesa Agropecuária, por

com as presentes normas, no prazo de até 180 (

escrito, as ocorrências que possam vir a

cento e oitenta) dias, contados a partir da

comprometer

publicação desta.

os

objetivos

visados

nesta

Portaria.

Parágrafo único - as plantas matrizes e
borbulheiras citadas neste artigo terão novo

Artigo 25 - Será dada publicidade, pela

cadastramento, nas condições em que foi

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA,

concedido o Registro ou Cadastro anterior.

das Plantas Matrizes e das Borbulheiras
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Artigo 30 - O não cumprimento desta Portaria
acarretará ao infrator as penalidades previstas
no Decreto Estadual 45.211, de 19 de setembro
de 2000.

Artigo 31 - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 21, 15 DE AGOSTO DE 2005

O

SECRETÁRIO

DE

DEFESA

AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA,

PECUÁRIA

E

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 42, do Anexo I, do Decreto nº
5.351, de 21 de janeiro de 2005, tendo em vista
o disposto no Regulamento de Defesa Sanitária
Vegetal, Capítulo IV, aprovado pelo Decreto nº
24.114, de 12 de abril de 1934, e o que consta
do Processo nº 21000.006484/2005-93, resolve:

Art. 1º Acrescentar o inciso III no art. 3º, da
Instrução Normativa nº 17, de 31 de maio de
2005, que passa a ter a seguinte redação:
(Mycosphaerella fijiensis – Sigatoka negra)
“Art. 3º ...
I - ...
II - ...
III - transportadas ainda in vitro.” (NR)

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data de sua publicação.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 16, DE 5 DE MARÇO DE 2006

O

SECRETÁRIO

DE

DEFESA

Art. 3º O Departamento de Sanidade Vegetal -

AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA

DSV

AGRICULTURA,

procedimentos

PECUÁRIA

E

poderá

propor

alteração

previstos

nesta

dos

Instrução

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que

Normativa em função dos princípios de análise

lhe confere o art. 42, do Anexo I, do Decreto nº

de risco de pragas, de desenvolvimento

5.351, de 21 de janeiro de 2005, nos termos do

científico e tecnológico ou para atender a

disposto no Regulamento de Defesa Sanitária

exigências fitossanitárias específicas de países

Vegetal, Capítulo IV, aprovado pelo Decreto nº

importadores.

24.114, de 12 de abril de 1934, e o que consta
do Processo nº 21000.009368/2005-26, resolve:

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data de sua publicação.

Art. 1º Estabelecer, para fins de Certificação
ANEXO I

Fitossanitária com Declaração Adicional, a
condição para Sistema de Mitigação de
Risco, como opção reconhecida de manejo de

PROCEDIMENTOS PARA A

risco para a praga Anastrepha grandis

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM

Macquart, em cultivos de Cucumis melo L.

SISTEMA DE MITIGAÇÃO DE RISCO

(melão),

PARA A PRAGA Anastrepha grandis EM

Citrullus

lanatus

Thunb.

CUCURBITÁCEAS

(melancia), Cucurbita spp. (abóbora) e
Cucumis sativus L. (pepino).
1.

DAS

DIRETRIZES
DO

PARA

SISTEMA

A

Art. 2º Determinar e aprovar os procedimentos

IMPLANTAÇÃO

DE

a serem adotados pelas Unidades da Federação

MITIGAÇÃO DE RISCO PARA Anastrepha

na implantação do Sistema de Mitigação de

grandis:

Risco para a praga Anastrepha grandis,

1.1. O Sistema de Mitigação de Risco (SMR),

conforme Anexos a esta Instrução Normativa.

como opção de manejo de risco de pragas, pode
ser adotado por produtores de cucurbitáceas
(melão, melancia, abóbora e pepino) que
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desejarem exportar algum desses produtos para

1.3.4.2. nome comum e científico das espécies

países que fazem exigência de que os frutos não

e variedades cultivadas;

apresentem

1.3.4.3. produção estimada, em toneladas, por

risco

quarentenário

da

praga

Anastrepha grandis;

espécie;

1.2. os produtores que pretenderem adotar o

1.3.4.4. informação sobre o volume estimado de

SMR deverão manifestar seu interesse expresso

exportação por variedade;

ao Órgão Estadual de Defesa Sanitária Vegetal

1.3.4.5. sistemas de cultivo, procedimentos de

(OEDSV), que terá a responsabilidade pela

colheita e póscolheita;

articulação, mobilização e organização das

1.3.4.6. outras pragas associadas à cultura e que

partes interessadas;

ocorrem na área proposta, incluindo nome

1.3. o OEDSV deverá elaborar e encaminhar

científico, classificação taxonômica, parte da

projeto, solicitando o reconhecimento do

planta atacada e tipo de dano, segundo a

Sistema de Mitigação de Risco de A. grandis,

fenologia da cultura.

ao Serviço de Defesa Sanitária Agropecuária

1.3.5. mapas indicando:

(SEDESA) da Superintendência Federal de

1.3.5.1. localização da área proposta na

Agricultura Pecuária e Abastecimento (SFA) na

Unidade da Federação;

Unidade

1.3.5.2. distribuição geográfica da praga na

da

Federação,

que

formalizará

processo, devendo o referido projeto conter, no

Unidade da Federação;

mínimo, as informações abaixo:

1.3.5.3.

1.3.1. descrição da área proposta, extensão

cucurbitáceas;

geográfica, localização georreferenciada;

1.3.5.4. rotas para o transporte da produção até

1.3.2. regulamentos e normas de controle legal

o ponto de saída para o mercado externo;

utilizados;

1.3.5.5. localização das estações meteorológicas

1.3.3. data do início do monitoramento de

situadas na área, e que irão fornecer dados

detecção;

climáticos para o reconhecimento do SMR;

1.3.4. situação do cultivo de cucurbitáceas na

1.3.5.6.

Unidade da Federação e, especificamente, na

monitoramento.

área proposta, indicando:

1.3.6. tabelas indicando:

1.3.4.1. área de produção comercial, em

1.3.6.1. listagem das estações meteorológicas

hectares;

situadas na área, e que irão fornecer dados para

localização

localização

dos

dos

cultivos

pontos

de

de
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o reconhecimento, com seus respectivos pontos

1.6.1. o Departamento de Sanidade Vegetal

geográficos;

(DSV) do Ministério da Agricultura, Pecuária e

1.3.6.2.

listagem

de

Abastecimento (MAPA) deverá recomendar a

monitoramento, com seus respectivos pontos

publicação, caso atendidas as exigências, do ato

geográficos;

de outorga do reconhecimento oficial do SMR e

1.4. caberá ao OEDSV a responsabilidade pela

dar ampla divulgação;

articulação, mobilização e organização das

1.6.2. o DSV pode a qualquer tempo retirar o

partes interessadas;

reconhecimento

1.5. ao final do período ininterrupto de seis

inobservância das exigências para manutenção

meses de monitoramento da praga em cultivos

do mesmo, ou quando da verificação da

de

alteração do status fitossanitário da praga em

cucurbitáceas,

das

armadilhas

necessário

para

o

reconhecimento do SMR, o OEDSV deverá

do

SMR

nos

casos

de

questão.

apresentar ao SEDESA o relatório dos dados
climatológicos da área, contendo:

2.

1.5.1. temperaturas máxima, mínima e média

LEVANTAMENTOS

do ar, médias mensais dos últimos cinco anos;

DA PRAGA NO SMR:

1.5.2.

2.1. princípios gerais:

precipitação

pluviométrica,

médias

DAS

DIRETRIZES

PARA

OS

FITOSSANITÁRIOS

mensais dos últimos cinco anos;

2.1.1. os levantamentos fitossanitários terão

1.5.3. umidade relativa do ar, médias mensais

como alvo a praga Anastrepha grandis e

dos últimos cinco anos;

deverão ser feitos utilizando-se armadilhas do

1.5.4. direção predominante e velocidade do

tipo McPhail contendo atrativo alimentar à base

vento, média mensais dos últimos cincos anos;

de hidrolisado de proteína diluída a 5% em

1.5.5. temperatura do solo (2 e 10 cm de

água, estabilizado com bórax (pH entre 8,5 e

profundidade), médias mensais dos últimos dois

9,0);

anos (se houver);

2.1.2. o OEDSV ficará responsável por

1.6. os dados relativos ao monitoramento

coordenar o processo

deverão ser juntados ao processo, que após

efetuando inspeções in loco;

análise e parecer do SEDESA deverá ser

2.1.3. as armadilhas deverão ser implantadas

enviado

em até 35 (trinta e cinco) dias de cultivo

ao

reconhecimento;

DSV

para

auditoria

e

de monitoramento,

(contados a partir da data da semeadura, mesmo
para os casos de transplantio), devendo
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permanecer,

obrigatoriamente,

enquanto

2.2.3.

os

levantamentos

de

detecção

e

existirem restos culturais após a colheita;

verificação deverão ser conduzidos de acordo

2.1.4. as armadilhas deverão ser instaladas em

com a tabela 01;

cada Unidade de Produção (UP) e distribuídas

Tabela 01. Densidade de armadilhas nos

da periferia para o centro, de maneira a cobrir

levantamentos de detecção e verificação:

toda a área;

Local e densidade das armadilhas

2.1.5. as instalações ou retiradas de armadilhas

Espécie alvo

(arm/ha)

deverão ser comunicadas ao SEDESA.
2.1.6. caberá ao SEDESA executar o controle
de qualidade do monitoramento, conforme

2.2. estabelecimento do SMR:
2.2.1. os levantamentos oficiais de detecção e
verificação deverão ser realizados em cultivos
de cucurbitáceas nas propriedades interessadas
e serão de responsabilidade dos produtores
rurais que fizeram adesão ao Sistema de
Mitigação de Risco de Anastrepha grandis
(doravante denominados apenas produtores),
pelo período mínimo e ininterrupto de seis

a uma armadilha para cada 5 (cinco) hectares

2.2.4.

novos

2.2.2. a área proposta que apresentar um único
do

índice

mosca/armadilha/dia

(MAD), para a praga A. grandis, com valor
superior a 0,1 durante o período semanal de
monitoramento, será excluída automaticamente
do cadastro do SMR, devendo ser repetido o
monitoramento após a aplicação do plano de
controle da praga, conforme item 6, deste

produtores

interessados

em

participar do SMR deverão, mesmo estando
suas propriedades localizadas em municípios já
monitorados,

realizar

os

levantamentos

fitossanitários descritos nos itens 2.2.1, 2.2.2 e
2.2.3.
2.3. Monitoramento da praga na UP:
2.3.1. o produtor que fizer adesão ao programa
de Sistema de Mitigação de Risco para
Anastrepha

meses;

Anexo;

Anastrepha grandis 0,2 a

ou fração.

Anexo XVII.

resultado

Áreas com cultivo de cucurbitáceas

grandis

deverá

executar

o

monitoramento de suas UPs, conforme tabela
01, que deverá ser conduzido sob orientação do
Responsável Técnico (RT) pela emissão do
Certificado Fitossanitário de Origem (CFO),
sob coordenação do OEDSV e supervisão do
SEDESA;
2.3.2. cada armadilha receberá um código de
acordo com a UP na qual se encontra instalada;
2.3.2.1. ao código da UP, conforme definido no
item 4.3, deste Anexo, será acrescentado o
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número da armadilha com dois dígitos,

3.1.4. cabe ao produtor garantir que o

conforme exemplo abaixo:

Laboratório envie o laudo ao seu RT em até 7

Exemplo: código da UF (MG: 31), código do

(sete) dias úteis da coleta do material, conforme

município (Paracatu: 4700), número de cadastro

Anexo VI - Relatório de Monitoramento da

da propriedade (001), no UP (001), ano (05) ,

Praga Anastrepha grandis;

no armadilha (001);

3.1.4.1. o RT deverá encaminhar os laudos

Código da armadilha: 31.4700.001.001.05.001;

mensalmente ao OEDSV, no máximo até o
décimo dia útil do mês subseqüente, para que o

3. DA COLETA DO MATERIAL DAS

OEDSV os consolide e os envie ao SEDESA

ARMADILHAS,

até 10 (dez) dias úteis após o recebimento;

DAS

ANÁLISES

E

RESULTADOS LABORATORIAIS:

3.1.5. no caso do índice MAD para a praga

3.1. da coleta do material das armadilhas:

Anastrepha grandis ser maior que 0,1 e menor

3.1.1. o material capturado de cada armadilha

ou igual a 0,4 durante o período semanal de

deverá ser integralmente acondicionado em

monitoramento, a produção proveniente da

frasco apropriado, de plástico ou vidro,

respectiva

contendo solução alcoólica a 70%, separado e

certificada;

identificado com etiqueta posta em seu interior,

3.1.6. a produção somente voltará a ser

conforme Anexo VII - Etiqueta de Identificação

certificada depois de implementado o Plano de

de Material Coletado das Armadilhas;

Controle da Praga previsto no item 6, e o índice

3.1.2. a coleta do material capturado deverá ser

MAD voltar a ser menor ou igual a 0,1;

feita semanalmente;

3.1.7. no caso do índice MAD para a praga

3.1.3. o produtor deverá, por intermédio de seu

Anastrepha grandis ser maior que 0,4 durante o

Responsável Técnico, enviar para o laboratório

período semanal de monitoramento, a produção

de entomologia credenciado no Ministério da

proveniente da respectiva UP ficará impedida

Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA

de ser certificada para exportação na corrente

ou laboratório de instituição oficial (doravante

safra.

UP

ficará

impedida

de

ser

denominado apenas “Laboratório”), o material
coletado para identificação e quantificação do

4.

DA

ADESÃO

número de espécimes de Anastrepha grandis e

MITIGAÇÃO DE Anastrepha grandis:

Anastrepha spp;

4.1.

aqueles

que

AO

SISTEMA

produzirem

DE

ou

comercializarem frutos frescos de cucurbitáceas
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no SMR e que desejarem obter certificação

Exemplo: UF (MG: 31); município (Paracatu:

fitossanitária,

4700); propriedade no 001; UP no 001, ano

deverão

cadastrar

sua(s)

propriedade(s) junto ao SEDESA de sua

(05) Código: 31.4700.001.001.05;

Unidade

do

4.3.2. para o cadastramento da UP deverá ser

preenchimento da Solicitação de Cadastro de

utilizado o Anexo III - Solicitação de Cadastro

Propriedade Rural (Anexo II) nos escritórios do

de Unidades de Produção;

OEDSV.

4.3.3. o cadastramento de cada UP deverá ser

4.2. as propriedades rurais, cadastradas de

feito em até 5 (cinco) dias úteis após a data do

acordo com o Anexo II, receberão uma

plantio ou do transplantio das mudas;

codificação que as identificará junto ao

4.3.4. o encerramento de cada UP deverá ser

SEDESA;

feito por meio de comunicação formal ao

4.2.1. a codificação será composta pelo código

SEDESA, em até 5 (cinco) dias úteis após a

da UF com dois dígitos, seguido do código do

data da total retirada dos restos culturais da

município com quatro dígitos, ambos de acordo

unidade;

com o banco de dados do IBGE e por

4.3.5. os produtores que desejarem eliminar

numeração seqüencial em cada município para

alguma UP do cadastro do Sistema de

a propriedade, composta de três dígitos.

Mitigação

Exemplo: UF (MG: 31); município (Paracatu:

imediatamente ao OEDSV;

4700); propriedade no 001;

4.4.

Código: 31.4700.001;

Beneficiadoras / Processadoras deverão ser

4.3. os produtores que tiverem propriedade(s)

cadastradas no SEDESA conforme Anexo IV

rural(is) cadastrada( s) no SMR deverão

Solicitação

cadastrar cada UP no OEDSV, que, após

Centralizadora / Beneficiadora / Processadora;

parecer, encaminhará a solicitação ao SEDESA

4.4.1. o SEDESA deverá vistoriar a Unidade

para aprovação;

Centralizadora / Beneficiadora / Processadora

4.3.1. cada UP receberá um código seqüencial

cadastrada, conforme Anexo V - Laudo de

composto do código da propriedade cadastrada

Vistoria;

conforme item 4.2.1, acrescida de numeração

4.4.2.

seqüencial para cada UP, composta de três

Beneficiadoras / Processadoras deverão garantir

dígitos, e do ano de cadastramento da UP, com

a identidade e a rastreabilidade dos produtos

dois dígitos conforme exemplo abaixo:

oriundos do SMR e, a partir da data da

da

Federação,

por

meio

as

as

de

Risco

Unidades

de

deverão

Centralizadoras

Cadastro

Unidades

informar

de

/

Unidade

Centralizadoras

/
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publicação

desta

a

Ficha de Acompanhamento dos Tratamentos

de

Fitossanitários na Propriedade, podendo ser

isolamento da carga em depósito telado, tela de

exigido o registro de outras informações de

25 mesh, à prova da introdução da praga

acordo com a legislação específica da praga ou

durante o ingresso, manuseio, armazenamento e

produto;

egresso dos frutos;

5.2. os frutos frescos de cucurbitáceas oriundos

4.4.3. os produtores e Unidades Centralizadoras

de UP cadastradas devem ser produzidos,

/ Beneficiadoras / Processadoras que fizerem

manipulados,

adesão ao Sistema de Mitigação de Risco

transportados de forma que seja garantida a

deverão

identidade, a rastreabilidade e a conformidade

conformidade

Instrução

Normativa,

fitossanitária,

executar

as

por

ações

meio

fitossanitárias

preconizadas pelo OEDSV;

embalados,

armazenados

e

fitossanitária dos mesmos;
5.2.1. é obrigatória a identificação dos frutos a

5. DA RASTREABILIDADE:

granel, em lotes, ou embalados, em sacos ou

5.1. as emissões do Certificado Fitossanitário

paletes não-retornáveis, durante o período de

de Origem (CFO), do Certificado Fitossanitário

colheita e armazenamento, para efeito de

de

certificação fitossanitária, mantendo-se essa

Origem

Consolidado

(CFOC)

e

da

Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV)

identificação

deverão ser feitas de acordo com as Instruções

conforme Anexo X - Identificação dos Lotes de

Normativas 06, de 13/03/2000 e 11, de

Frutos na Colheita;

27/03/2000, respectivamente, observando o que

5.2.2. para efeito de acompanhamento da

segue:

certificação fitossanitária de origem, o fiscal do

5.1.1. o responsável técnico pela emissão do

OEDSV deverá retirar amostra para análise

CFO deverá realizar inspeções de campo e

visual e corte dos frutos para avaliação interna

registrar em livro próprio as informações

da polpa, registrando os resultados conforme

técnicas referentes a cada UP, conforme Anexo

Anexo XI - Relatório de Amostragem de Frutos

VIII - Ficha de Acompanhamento das Unidades

no SMR;

de

5.2.2.1. a amostra deverá ser direcionada aos

Produção,

ocorrências

anotações

fitossanitárias,

das

principais

medidas

de

frutos

durante

suspeitos

a

e

comercialização,

rejeitados

pelo

prevenção e controle adotadas para saná-las,

empacotamento, devendo ser realizada análise

agrotóxicos utilizados, conforme Anexo IX

visual de 0,3% (três décimos por cento) do total
de frutos do lote, cortandose 20% (vinte por
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cento) dos frutos da amostra selecionada para

5.2.5. o responsável técnico pela emissão do

avaliação interna da polpa.

CFOC

5.2.2.2. no caso de frutos comercializados a

conforme Anexo XV - Relatório Técnico da

granel ou cujo empacotamento seja feito no

Unidade Centralizadora / Beneficiadora /

campo, a amostragem deverá ser feita no

Processadora, e encaminhá lo ao OEDSV até o

momento do carregamento, segundo os critérios

5º (quinto) dia útil do mês subseqüente;

estabelecidos no item 5.2.2.1, dirigidos ao total

5.2.6. o OEDSV encaminhará ao SEDESA, até

de frutos da partida;

o 10o (décimo) dia útil de cada mês, o Relatório

5.2.3. o registro da expedição de partidas das

Técnico do Órgão Estadual, conforme Anexo

UP deverá constar do livro de campo, conforme

XVI - Relatório Técnico do OEDSV;

Anexo XII - Ficha de Acompanhamento da

5.2.7.

Expedição de Produtos;

cucurbitáceas destinadas ao mercado externo

5.2.4. o responsável técnico pela emissão do

deverão ser lacradas pelo RT, que transcreverá

CFOC

o número do lacre para o CFO ou CFOC, ao

nas

unidades

Centralizadoras

/

deverá

todas

as

relatório

cargas

certificadas

em livro próprio o ingresso e egresso de frutos

Centralizadora / Beneficiadora / Processadora,

certificados com Declaração Adicional na

devendo ser utilizados lacres fornecidos e

Empresa, conforme Anexo XIII - Ficha de

controlados pelo OEDSV;

Acompanhamento do Ingresso de Produtos na

5.2.8. o RT não poderá emitir CFOC para o

Unidade Centralizadora / Beneficiadora /

produto oriundo de SMR destinado ao mercado

Processadora

de

internacional, com Declaração Adicional do

Acompanhamento do Egresso de Produtos da

MAPA, que ingressar em qualquer Central de

Unidade Centralizadora / Beneficiadora /

Abastecimento;

Processadora;

5.2.9. a PTV, acompanhada do CFO ou CFOC,

5.2.4.1. os livros de acompanhamento com os

será o único documento fitossanitário que

registros de ingressos e egressos devem ser

poderá subsidiar a emissão do Certificado

mantidos

Fitossanitário pelo FFA do MAPA, nos pontos

nas

Centralizadoras

XIV

sedes
/

-

das

Ficha

unidades

Beneficiadoras

/

rural

ou

de

deixar

e

propriedade

mensal,

Beneficiadoras / Processadoras deverá registrar

-

a

elaborar

Unidade

de saída para o mercado externo;

Processadoras pelo período mínimo de 2 (dois)

5.3. para as cargas que atendem ao disposto

anos;

nesta Instrução Normativa, os FFA, nos pontos
de saída para o mercado externo, após
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inspecionar a partida, a sua documentação e

1(uma) armadilha para cada 2,0 hectares, até

verificar a inviolabilidade do lacre, irão emitir o

que o índice MAD retorne a valor inferior a 0,1;

Certificado Fitossanitário onde constará como

6.2.

declaração adicional do MAPA que:

coordenação das ações previstas para o controle

“A partida não apresenta risco quarentenário

da praga, e aos produtores caberá o ônus e a

quanto à praga Anastrepha grandis, como

execução física e financeira dessas ações;

resultado

6.3.

da

aplicação

oficialmente

o

OEDSV

o

OEDSV

será

responsável

deverá

pela

comunicar,

supervisionada de um Sistema de Mitigação de

imediatamente, ao SEDESA o início da

Risco, no Estado..........................., e aprovado

execução das ações, informando o código da

pela ONPF do Brasil”.

UP, código da armadilha, número de moscas

5.3.1. a emissão do CF deverá ser feita de

capturadas, resultados do índice MAD e

acordo com a Instrução Normativa nº 26, de

medidas adotadas para supressão da praga

12/06/2001,

Anastrepha grandis;

que

aprova

o

Manual

de

Procedimentos Operacionais da Vigilância

6.4. o OEDSV deverá indicar as estratégias

Agropecuária Internacional.

para o uso do controle químico com produtos

5.3.2. quando for necessária a troca da carga do

registrados junto ao MAPA;

caminhão lacrado na origem para outro

6.5. para a UP em processo de controle da

caminhão no ponto de saída para o mercado

população da praga Anastrepha grandis, o

externo, essa troca somente poderá ser efetuada

responsável técnico deverá elaborar relatórios

na presença de um FFA, para efeito de

semanais que serão enviados ao OEDSV para

certificação

avaliação dos resultados e tomada de decisão,

fitossanitária

com

Declaração

Adicional, pelo MAPA.

até que o índice MAD retorne a valor inferior a
0,1.

6. DO PLANO DE CONTROLE DA PRAGA:
6.1. sempre que o índice MAD da UP atingir

7. DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS:

valor superior a 0,1 e menor ou igual a 0,4 para

7.1. serão excluídas do cadastro do SMR na

a praga Anastrepha grandis, durante o período

safra corrente as propriedades que incorrerem

semanal de monitoramento, o produtor deverá

nos seguintes casos:

implementar ações emergenciais para controle

7.1.1. emissão de CFO/CFOC para partidas

da praga, passando a utilizar uma densidade de

destinadas ao mercado externo que não foram
produzidas em UP cadastradas;
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7.2. estarão excluídas do cadastro da ALP na

7.2.10. espécie ou variedade plantada incorreta;

safra corrente as propriedades que reincidirem

7.2.11. localização geográfica da UP imprecisa

em:

ou incorreta;

7.2.1. densidade incorreta de armadilhas;

7.2.12. área da UP em desacordo com o

7.2.2. armadilhas incorretas ou inadequadas

informado;

para uso;

7.2.13. plantio ou transplantio em data diferente

7.2.3. atrativo alimentar ausente ou

em

da informada;

desacordo com o especificado;

7.2.14. inobservância do preenchimento e

7.2.4. armadilhas sem identificação;

manutenção das informações relativas ao

7.2.5. inobservância do prazo para coleta do

ingresso e egresso de frutos na Unidade

material das armadilhas;

Centralizadora / Beneficiadora / Processadora;

7.2.6. inobservância do prazo para envio do

7.2.15. não comunicação do fechamento ou

relatório de monitoramento ao OEDSV;

exclusão da UP, quando for o caso;

7.2.7.

7.2.16. falta de identificação ou identificação

acondicionamento

inadequados

do

material

e

preservação
coletado

das

insuficiente das partidas em qualquer momento

armadilhas;

desde a colheita até a comercialização;

7.2.8. falta de identificação ou identificação

7.2.17. ausência ou instalação incorreta de tela

insuficiente

de 25 (vinte e cinco) mesh nos galpões das

das

amostras

enviadas

ao

laboratório;

Unidades Centralizadoras / Beneficiadoras /

7.2.9. preenchimento incorreto ou incompleto

Processadoras, não proporcionando a adequada

das informações relativas ao relatório de

garantia contra a introdução da praga.

monitoramento;
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ANEXO VI
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA PRAGA Anastrepha grandis
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ANEXO VII

ANEXO VIII
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO

1. NOME DO PROPRIETÁRIO:
2. PROPRIEDADE:
4. MUNICÍPIO:
3. CÓDIGO:
4. UF:
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ANEXO IX
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DOS TRATAMENTOS FITOSSANITÁRIOS NA
PROPRIEDADE

1. NOME DO PROPRIETÁRIO:
2. PROPRIEDADE:
4. MUNICÍPIO:
3. CÓDIGO:
4. UF:

ANEXO X
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ANEXO XI
RELATÓRIO DE AMOSTRAGEM DE FRUTOS NO SMR

1. NOME DO PROPRIETÁRIO:
2. PROPRIEDADE:
4. MUNICÍPIO:
3. CÓDIGO:
4. UF:
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ANEXO XII
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE PRODUTOS

1. NOME DO PROPRIETÁRIO:
2. PROPRIEDADE:
4. MUNICÍPIO:
3. CÓDIGO:
4. UF:
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ANEXO XIII
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO INGRESSO DE PRODUTOS NA UNIDADE
CENTRALIZADORA / BENEFICIADORA /PROCESSADORA

1. NOME DO PROPRIETÁRIO:
2. PROPRIEDADE:
4. MUNICÍPIO:
3. CÓDIGO:
4. UF:
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ANEXO XIV
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO DE PRODUTOS DA UNIDADE
CENTRALIZADORA/ BENEFICIADORA / PROCESSADORA

1. NOME DO PROPRIETÁRIO:
2. PROPRIEDADE:
4. MUNICÍPIO:
3. CÓDIGO:
4. UF:

567

ANEXO XV
RELATÓRIO TÉCNICO DA UNIDADE CENTRALIZADORA / PROCESSADORA /
BENEFICIADORA

1. NOME DO PROPRIETÁRIO:
2. PROPRIEDADE:
4. MUNICÍPIO:
3. No CADASTRO :
4. UF:
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ANEXO XVI
RELATÓRIO TÉCNICO DO OEDSV

1. NOME DO OEDSV:
2. MUNICÍPIO:
3. UF:
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ANEXO XVII

periodicidade

CONTROLE DE QUALIDADE DO

da

coleta

do

material,

manutenção da infra-estrutura, bem como a

MONITORAMENTO

distribuição das mesmas no campo.
2. No laboratório

1. No campo

2.1. Observar se os exemplares de Anastrepha

1.1. Verificar se as coletas do material das

spp. capturados nas armadilhas estão sendo

armadilhas McPhail estão sendo realizadas

detectados durante a triagem. Forma de

obedecendo ao intervalo recomendados de 7

avaliação: exemplares de Anastrepha spp.

(sete) dias. Forma de avaliação: inspeção das

decepados (asa ou cabeça) são colocados nos

armadilhas e verificação das planilhas de

recipientes

que

monitoramento.

anotando-se

as

1.2. Verificar se todo o material capturado nas

etiqueta do referido recipiente. Posteriormente,

armadilhas está sendo coletado e enviado para o

observam-se

laboratório. Forma de avaliação: pequenos

informações sobre as capturas e os recipientes

corpos sólidos (botões, esferas, etc.) são

onde são conservados os exemplares de

colocados

selecionadas.

Anastrepha

triagem

no

capturados. Dessa forma, verifica-se se os

laboratório, observa-se se as esferas foram

exemplares decepados foram detectados ou não

coletadas.

durante a triagem.

1.3. Verificar se os recipientes que estão sendo

2.2. Observar se os resultados da triagem estão

enviados para o laboratório contêm etiqueta, e

sendo corretamente registrados nas planilhas

se as informações contidas estão corretas.

(impressa e eletrônica). Forma de avaliação:

Forma de avaliação: quando os recipientes com

observar se as informações contidas nas

o material chegarem ao laboratório, as etiquetas

planilhas estão preenchidas de forma correta, e

devem ser vistoriadas para verificar se as

verificar se os exemplares de Anastrepha spp.

informações estão corretas.

coletados estão devidamente registrados nas

1.4. A quantidade de armadilhas a serem

planilhas.

tomadas como amostras é determinada pela

2.3. Observar se os exemplares de Anastrepha

Coordenação do Programa.

spp.

1.5. Fazer ainda em campo a conferência da

adequadamente, até serem classificados ao

densidade das armadilhas, verificação da

nível específico. Forma de avaliação: observar

em

Posteriormente,

armadilhas
durante

a

as

chegam

informações

planilhas

grandis

capturados

ao

estão

e

laboratório,
contidas

contendo

Anastrepha

na

as

spp.

sendo conservados
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a integridade dos exemplares coletados. Caso

unidade centralizadora ou processadora de

não seja utilizado o álcool a 70% (setenta por

produtos vegetais, a partir da qual saem cargas

cento),

destinadas a outras Unidades da Federação ou a

os

exemplares

podem

perder

a

coloração.

pontos de saída para o mercado internacional.

3. Periodicidade do trabalho de avaliação do

CONFORMIDADE

monitoramento e registros:

atendimento

3.1. Os trabalhos de controle de qualidade

certificação, indicando confiança de que o

deverão ser executados pelo SEDESA, com

produto está em conformidade com as normas

periodicidade de 30 (trinta) dias.

estabelecidas.

3.2. Os resultados deste trabalho são registrados

ÍNDICE MAD: número de moscas capturadas

em planilhas eletrônicas.

por armadilha por dia. O índice é calculado

às

FITOSSANITÁRIA:
regras

do

sistema

de

dividindo o número total de moscas capturadas
ANEXO XVIII

nas armadilhas pelo produto do número de

DEFINIÇÕES E ACRÔNIMOS

armadilhas instaladas com o número de dias de
exposição das armadilhas.

CERTIFICADO

FITOSSANITÁRIO:

Índice MAD = (número de moscas capturadas)

documento oficial que certifica a condição

/ (número de armadilhas x número de dias de

fitossanitária de qualquer embarque sujeito à

exposição).

regulamentação ou regulação fitossanitária,

LEVANTAMENTO

desenhado segundo modelo de certificado da

realizado dentro de uma área para determinar se

Convenção

a praga está presente.

Internacional

de

Proteção

Fitossanitária.
CERTIFICADO

LEVANTAMENTO

DE

DETECÇÃO:

DELIMITAÇÃO:

DE

realizado para estabelecer os limites de uma

ORIGEM - CFO: certificado emitido para

área considerada infestada por uma praga ou

atestar a qualidade fitossanitária na origem dos

livre desta.

produtos vegetais e para atender exigências

LEVANTAMENTO

específicas de certificação para o mercado

realizado para verificar as características de

externo.

uma população de pragas ao longo do tempo.

CERTIFICADO
ORIGEM

FITOSSANITÁRIO

DE

FITOSSANITÁRIO

CONSOLIDADO

-

DE
CFOC:

certificado de origem, quando essa seja uma

DE

VERIFICAÇÃO:

LOTE: conjunto de frutos de uma mesma
espécie

e

características

semelhantes e mesma origem.

fitossanitárias
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PARTIDA: quantidade de produto que se

DSV: Departamento de Sanidade Vegetal

movimenta de um país para outro e que está

EADI: Estação Aduaneira Interior

amparada por um certificado fitossanitário.

FFA : Fiscal Federal Agropecuário

PERMISSÃO DE TRÂNSITO DE VEGETAIS

MAD: Mosca/armadilha/Dia

- PTV: documento oficial que certifica a

MAPA : Ministério da Agricultura, Pecuária e

condição fitossanitária de partidas de produtos

Abastecimento

vegetais para o trânsito.

NIMF:

PRAGA: qualquer espécie, raça ou biótipo

Fitossanitárias

vegetal ou animal ou agente patogênico danoso

OEDSV: Órgão Estadual de Defesa Sanitária

para as plantas ou produtos vegetais.

Vegetal

RASTREABILIDADE: sistema estruturado que

ONPF: Organização Nacional de Proteção

permite resgatar a origem do produto por meio

Fitossanitária

de registros e documentos fitossanitários nas

PTV: Permissão de Trânsito de Vegetais

etapas

PVA : Posto de Vigilância Agropecuária

de

produção,

processamento,

Norma

Internacional

de

Medidas

armazenamento e transporte.

RT: Responsável Técnico

SISTEMA DE MITIGAÇÃO DE RISCO:

SEDESA:

sistema que integra diferentes medidas de

Agropecuária

manejo de risco de uma praga, pelo menos duas

SFA: Superintendência Federal de Agricultura,

das quais agindo de maneira independente, e

Pecuária e Abastecimento

que

SVA : Serviço de Vigilância Agropecuária

cumulativamente

alcançam

o

nível

Serviço

de

apropriado de segurança fitossanitária.

UF: Unidade da Federação

UNIDADE DE PRODUÇÃO: área contínua de

UP: Unidade de Produção

tamanho variável, cultivada com o mesmo
gênero, espécie, variedade e submetida aos
mesmos

tratos

culturais

e

controle

fitossanitário, cadastrada junto ao SEDESA.
ACRÔNIMOS:
CF: Certificado Fitossanitário
CFO: Certificado Fitossanitário de Origem
CFOC: Certificado Fitossanitário de Origem
Consolidado

Defesa

Sanitária
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DECRETO FEDERAL Nº 5.741, DE 30 DE MARÇO DE 2006

Regulamenta os arts. 27-A, 28-A e 29-A da

______________________________________

Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991,

_________ Redação(ões) Anterior(es)

organiza o Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade

Agropecuária,

e

dá

outras

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

providências.

ANEXO
Nota: Regulamenta os arts. 27-A, 28-A e 29-A
da Lei nº 8.171/1991

REGULAMENTO DOS ARTS. 27-A, 28-A E

______________________________________

29-A DA LEI Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO
DE 1991

_______________________________
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV

CAPÍTULO I

e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

vista o disposto nos arts. 27-A, 28-A e 29-A da
Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991,

Art. 1º Fica instituído, na forma definida neste

DECRETA:

Regulamento, o Sistema Unificado de Atenção
à Sanidade Agropecuária.

Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo

§ 1º Participarão do Sistema Unificado de

deste Decreto, o Regulamento dos arts. 27-A,

Atenção à Sanidade Agropecuária:

28-A e 29-A da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro

I - serviços e instituições oficiais;

de 1991.

II - produtores e trabalhadores rurais, suas
associações e técnicos que lhes prestam

Art. 2º Compete ao Ministério da Agricultura,

assistência;

Pecuária e Abastecimento a edição dos atos e

III - órgãos de fiscalização das categorias

normas

profissionais diretamente vinculados à sanidade

complementares

previstos

no

Regulamento ora aprovado. (Redação dada
pelo(a) Decreto 6.348/2008)

agropecuária; e
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IV - entidades gestoras de fundos organizados

Art. 2º As regras e os processos do Sistema

pelo setor privado para complementar as ações

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

públicas no campo da defesa agropecuária.

contêm os princípios a serem observados em

§ 2º O Sistema Unificado de Atenção à

matéria

Sanidade Agropecuária opera em conformidade

especialmente

com os princípios e definições da sanidade

responsabilidades

agropecuária, incluindo o controle de atividades

fabricantes e das autoridades competentes, com

de saúde, sanidade, inspeção, fiscalização,

requisitos estruturais e operacionais da sanidade

educação, vigilância de animais, vegetais,

agropecuária.

insumos e produtos de origem animal e vegetal.

§ 1º As regras gerais e específicas do Sistema

§ 3º O Sistema Unificado de Atenção à

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

Sanidade

têm por objetivo garantir a proteção da saúde

Agropecuária

desenvolverá,

de

sanidade
os

agropecuária,

relacionados
dos

com

produtores,

as
dos

permanentemente, as seguintes atividades:

dos animais e a sanidade dos vegetais, a

I - vigilância e defesa sanitária vegetal;

idoneidade

II - vigilância e defesa sanitária animal;

utilizados

III - inspeção e classificação de produtos de

qualidade e segurança higiênico-sanitária e

origem vegetal, seus derivados, subprodutos e

tecnológica dos produtos agropecuários finais

resíduos de valor econômico;

destinados aos consumidores.

IV - inspeção e classificação de produtos de

§ 2º O Sistema Unificado de Atenção à

origem animal, seus derivados, subprodutos e

Sanidade Agropecuária funciona de forma

resíduos de valor econômico; e

integrada para garantir a sanidade agropecuária,

V - fiscalização dos insumos e dos serviços

desde o local da produção primária até a

usados nas atividades agropecuárias.

colocação do produto final no mercado interno

§ 4º O Sistema Unificado de Atenção à

ou a sua destinação para a exportação.

Sanidade Agropecuária articular-se-á com o

§ 3º Os produtores rurais, industriais e

Sistema Único de Saúde, no que for atinente à

fornecedores

saúde pública.

cooperativas

dos
na

insumos

e

agropecuária,

de
e

agroindustriais,

insumos,

dos
e

serviços

identidade,

distribuidores,

associações,

industriais

atacadistas

e

e

varejistas,

Seção I

importadores e exportadores, empresários e

Dos Princípios e Obrigações Gerais

quaisquer outros operadores do agronegócio, ao
longo da cadeia de produção, são responsáveis
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pela garantia de que a sanidade e a qualidade

vegetal,

dos produtos de origem animal e vegetal, e a

respectivos ingredientes e das matérias-primas

dos

respeitarão as disposições deste Regulamento.

insumos

agropecuários

não

sejam

dos

insumos

agropecuários

e

comprometidas.

§ 9º O Sistema Unificado de Atenção à

§ 4º A realização de controles oficiais nos

Sanidade

termos deste Regulamento não exime os

especificidades regionais de produtos e das

participantes

diferentes escalas de produção, incluindo a

da

cadeia

produtiva

da

Agropecuária

rural

de

respeitará

pequeno

as

responsabilidade legal e principal de garantir a

agroindústria

porte.

saúde dos animais, a sanidade dos vegetais, a

(Acrescentado(a) pelo(a) Decreto 7.216/2010)

segurança, a qualidade e a identidade dos
produtos de origem animal e vegetal, e dos

Art. 3º A área municipal é a unidade geográfica

insumos

a

básica para a organização do Sistema Unificado

realização de novos controles ou isenta da

de Atenção à Sanidade Agropecuária e para o

responsabilidade civil ou penal decorrente do

funcionamento

descumprimento de suas obrigações.

sanidade agropecuária.

agropecuários,

nem

impede

dos

serviços

oficiais

de

§ 5º Os produtores rurais e os demais
integrantes das cadeias produtivas cooperarão

Art. 4º Este Regulamento se aplica a todas as

com as autoridades competentes para assegurar

fases da produção, transformação, distribuição

maior efetividade dos controles oficiais e

e dos serviços agropecuários, sem prejuízo de

melhoria da sanidade agropecuária.

requisitos específicos para assegurar a sanidade

§ 6º Os processos de controle sanitário incluirão

agropecuária,

a rastreabilidade dos produtos de origem animal

identidade

e vegetal, dos insumos agropecuários e

agropecuários.

a

qualidade,

dos

produtos

a

origem
e

e

insumos

respectivos ingredientes e das matérias-primas,
ao longo da cadeia produtiva.

Art. 5º Os participantes da cadeia produtiva

§ 7º As normas complementares de defesa

estão obrigados a cientificar à autoridade

agropecuária decorrentes deste Regulamento

competente, na forma por ela requerida:

serão

I - nomes e características dos estabelecimentos

fundamentadas

em

conhecimento

científico.

sob o seu controle, que se dedicam a qualquer

§ 8º A importação e a exportação de animais e

das

vegetais, de produtos de origem animal e

distribuição e dos serviços agropecuários;

fases

de

produção,

transformação,
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II

-

informações

atualizadas

sobre

os

Pontos Críticos de Controle - APPCC e análises

estabelecimentos, mediante a notificação de

de riscos;

qualquer alteração significativa das atividades e

V

de seu eventual encerramento; e

microbiológicos;

III - ocorrência de alterações das condições

VI - a garantia de que os animais, vegetais,

sanitárias e fitossanitárias registrada em seus

insumos agropecuários e produtos de origem

estabelecimentos,

animal e vegetal importados respeitem os

unidades

produtivas

ou

propriedades.

-

o

atendimento

aos

critérios

mesmos padrões sanitários e de qualidade
exigidos no Brasil, ou padrões equivalentes;

Art. 6º Este Regulamento estabelece as regras

VII - a prevenção, eliminação ou redução dos

destinadas

riscos para níveis aceitáveis;

aos

participantes

do

Sistema

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

VIII - o cumprimento das normas zoossanitárias

e as normas para a realização de controles

e fitossanitárias;

oficiais destinados a verificar o cumprimento da

IX - a observação dos métodos oficiais de

legislação sanitária agropecuária e a qualidade

amostragens e análises; e

dos produtos e insumos agropecuários, levando

X - o atendimento aos demais requisitos

em consideração:

estabelecidos

I - a garantia da saúde dos animais e sanidade

agropecuária.

dos vegetais;

§ 1º Os métodos oficiais de amostragem e

II - a garantia da sanidade, qualidade e

análise

segurança dos produtos de origem animal e

estabelecidos observando norma específica.

vegetal ao longo da cadeia produtiva, a partir da

§ 2º Enquanto não forem especificados os

produção primária;

métodos oficiais de amostragem ou de análise,

III - a manutenção da cadeia do frio, em

podem ser utilizados métodos que sejam

especial para os produtos de origem animal e

cientificamente validados em conformidade

vegetal congelados ou perecíveis que não

com regras ou protocolos internacionalmente

possam ser armazenados com segurança à

reconhecidos.

pela

utilizados

legislação

como

sanitária

referência

serão

temperatura ambiente;
IV - a aplicação geral dos procedimentos

Art. 7º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

baseados no sistema de Análise de Perigos e

Abastecimento estabelecerá normas específicas
relativas à defesa agropecuária para:
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I - produção rural primária para o autoconsumo
e

para

a

preparação,

manipulação

ou

DO SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO
À SANIDADE AGROPECUÁRIA

armazenagem doméstica de produtos de origem
agropecuária para consumo familiar;

Seção I

II - venda ou fornecimento a retalho ou a granel

Das Instâncias

de pequenas quantidades de produtos da
produção primária, direto ao consumidor final,

Art. 9º As atividades do Sistema Unificado de

pelo agricultor familiar ou pequeno produtor

Atenção

rural que os produz; e

executadas pelas Instâncias Central e Superior,

III

-

agroindustrialização

realizada

em

à

Sanidade

Agropecuária

serão

Intermediárias e Locais.

propriedade rural da agricultura familiar ou

§ 1º A Instância Central e Superior responderá

equivalente.

pelas atividades privativas do Governo Federal,

Parágrafo único. A aplicação das normas

de natureza política, estratégica, normativa,

específicas previstas no caput está condicionada

reguladora,

ao risco mínimo de veiculação e disseminação

auditora, fiscalizadora e inspetora, incluindo

de pragas e doenças regulamentadas.

atividades de natureza operacional, se assim

coordenadora,

supervisora,

determinar o interesse nacional ou regional.
Art. 8º Este Regulamento não desobriga o

§ 2º As

atendimento

disposições

responsáveis pela execução das atividades de

específicas relativas a outros controles oficiais

natureza estratégica, normativa, reguladora,

não relacionados com defesa agropecuária da

coordenadora e operativa de interesse da União,

União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos

e também as privativas dos Estados ou do

Municípios.

Distrito Federal, em seus respectivos âmbitos

Parágrafo único. Entre os controles oficiais da

de atuação e nos termos das regulamentações

União

federal, estadual ou distrital pertinentes.

de

mencionados

quaisquer

no

caput

estão

as

Instâncias

Intermediárias serão

disposições relativas ao controle higiênico-

§ 3º As Instâncias Locais responderão pela

sanitário estabelecidas pelo Sistema Único de

execução de ações de interesse da União, dos

Saúde - SUS.

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
no âmbito de sua atuação, nos termos das
CAPÍTULO II

legislações

federal,

municipal pertinentes.

estadual,

distrital

ou
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§ 4º Cabe aos integrantes do Sistema Unificado

VI - a existência dos poderes legais necessários

de Atenção à Sanidade Agropecuária zelar pelo

para efetuar os controles oficiais e tomar as

pleno cumprimento das legislações especificas

medidas previstas neste Regulamento; e

vigentes, que regulamentam as atividades de

VII - a existência de planos de emergência e de

defesa agropecuária, as obrigações e os

contingência, e a preparação das equipes para

compromissos

executar esses planos.

assumidos

pelos

acordos

internacionais.

§ 7º As autoridades competentes das três

§ 5º Atos de controle realizados por autoridades

Instâncias garantirão imparcialidade, qualidade

competentes

e coerência dos controles oficiais.

das

três

Instâncias

são

considerados atos diretos do Poder Público.
§ 6º Incumbe às autoridades competentes das

Art. 10. As três Instâncias assegurarão que os

três Instâncias assegurar:

controles

I - a eficácia e a adequação dos controles

regularmente, em função dos riscos sanitários

oficiais em todas as fases das cadeias

agropecuários existentes ou potenciais e com

produtivas;

freqüência adequada para alcançar os objetivos

II - a contratação, por concurso público, do

deste Regulamento, sobretudo:

pessoal que efetua os controles oficiais;

I - riscos identificados ou associados;

III - a ausência de quaisquer conflitos de

II -

interesses por parte do pessoal que efetua os

produção ou pelo processamento;

controles oficiais;

III - confiabilidade de autocontroles realizados;

IV - a existência ou o acesso a laboratórios com

e

capacidade adequada para a realização de

IV

testes, com pessoal qualificado e experiente em

Regulamento ou da legislação específica.

oficiais

sejam

antecedentes dos

-

indícios

de

realizados

responsáveis

descumprimento

pela

deste

número suficiente, de forma a realizar os
controles oficiais com eficiência e eficácia;

Art. 11. A critério da autoridade competente, os

V - a disponibilidade, a adequação e a devida

controles oficiais poderão ser efetuados em

manutenção de instalações e equipamentos,

qualquer fase da produção, da transformação,

para garantir que o pessoal possa realizar os

do

controles oficiais com segurança e efetividade;

distribuição e abrangerão o mercado interno, as

armazenamento,

do

transporte

exportações e as importações.

e

da
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§ 1º As autoridades competentes de cada

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e seus

Instância

da

órgãos colegiados, constituídos e disciplinados

não-

pelo Conselho Nacional de Política Agrícola,

verificarão

legislação

o

cumprimento

mediante

controles

discriminatórios.

nos termos do art. 5º da Lei nº 8.171, de 17 de

§ 2º Para a organização dos controles oficiais,

janeiro de 1991.

as autoridades competentes de cada Instância

§ 1º Cabe ao Conselho Nacional de Política

solicitarão

Agrícola assegurar que órgãos colegiados sejam

aos

produtores

documentos

e

informações adicionais sobre seus produtos.

constituídos com participação de representantes

§

qualquer

dos governos e da sociedade civil, garantindo

descumprimento durante um controle efetuado

funcionamento democrático e harmonizando

no local de destino, ou durante a armazenagem

interesses

ou o transporte, as autoridades competentes de

participantes

cada Instância tomarão as medidas adequadas.

regimentos internos dos órgãos colegiados.

§ 4º As auditorias, inspeções e fiscalizações

§ 2º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

serão efetuadas sem aviso prévio, exceto em

Abastecimento, como Instância Central e

casos específicos em que seja obrigatória a

Superior,

notificação

colegiados no prazo máximo de noventa dias

3º

Caso

seja

prévia

constatado

do

responsável

pelo

estabelecimento ou pelos serviços.

federativos
do

e

de

todos

os

e

aprovar

os

sistema,

institucionalizará

os

órgãos

após a constituição pelo Conselho Nacional de
Política Agrícola.

Art. 12. A adequação, formulação ou as

§

alterações de normas de defesa agropecuária

Ministério

observarão as disposições deste Regulamento,

Abastecimento - Superintendências Federais de

para o contínuo aprimoramento do Sistema

Agricultura,

Unificado

Laboratórios Nacionais Agropecuários - são

de

Atenção

à

Sanidade

Agropecuária.

3º

As

Unidades
da

Descentralizadas

Agricultura,

Pecuária

e

Pecuária

Abastecimento

do
e

e

integrantes da Instância Central e Superior.
§ 4º O Ministério da Agricultura, Pecuária e
Seção II

Abastecimento, como Instância Central e

Da Instância Central e Superior

Superior, constituirá, no prazo definido no § 2º,
Comitês Executivos para apoiar a gestão de

Art. 13. As atividades da Instância Central e

defesa agropecuária de responsabilidade da

Superior são exercidas pelo Ministério da

Instância Central e Superior.

579

X - a cooperação técnica às outras instâncias do
Art. 14. À Instância Central e Superior do

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

Agropecuária;

Agropecuária compete:

XI - a manutenção das normas complementares

I - a vigilância agropecuária de portos,

de defesa agropecuária; e

aeroportos e postos de fronteira internacionais e

XII - a execução e a operacionalização de

aduanas especiais;

atividades

II - a fixação de normas referentes a campanhas

agropecuária, em áreas de sua competência.

de

certificação

e

vigilância

de controle e de erradicação de pragas dos
vegetais e doenças dos animais;

Art. 15. O Ministério da Agricultura, Pecuária

III - a aprovação dos métodos de diagnóstico e

e Abastecimento, como Instância Central e

dos produtos de usos veterinário e agronômico;

Superior do Sistema Unificado de Atenção à

IV - a manutenção do sistema de informações

Sanidade Agropecuária, é responsável por:

epidemiológicas;

I - elaborar os regulamentos sanitários e

V

-

a

regulamentação,

regularização,

fitossanitários para importação e exportação de

implantação, implementação, coordenação e

animais, vegetais e suas partes, produtos e

avaliação das atividades referentes à educação

subprodutos, matérias orgânicas, organismos

sanitária em defesa agropecuária, nas três

biológicos e outros artigos regulamentados em

Instâncias do Sistema Unificado;

função do risco associado à introdução e à

VI - a auditoria, a supervisão, a avaliação e a

disseminação de pragas e doenças;

coordenação das ações desenvolvidas nas

II - organizar, conduzir, elaborar e homologar

Instâncias intermediárias e locais;

análise de risco de pragas e doenças para

VII - a representação do País nos fóruns

importação

internacionais

matérias-primas;

que

tratam

de

defesa

e

exportação

de

produtos

e

agropecuária;

III - promover o credenciamento de centros

VIII - a realização de estudos de epidemiologia

colaboradores;

e de apoio ao desenvolvimento do Sistema

IV - participar no desenvolvimento de padrões

Unificado

internacionais relacionados ao requerimento

de

Atenção

à

Sanidade

Agropecuária;

sanitário e fitossanitário, e à análise de risco

IX - o aprimoramento do Sistema Unificado de

para pragas e doenças;

Atenção à Sanidade Agropecuária;
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V

-

gerenciar,

compilar

e

sistematizar

IV - estabelecer procedimentos de amostragem,

informações de risco associado às pragas e

métodos e técnicas de controle, interpretação

doenças; e

dos resultados e decisões decorrentes;

VI - promover atividades de capacitação nos

V

temas relacionados ao risco associado às pragas

acompanhamento dos controles oficiais e da

e doenças.

vigilância agropecuária;

-

desenvolver

os

programas

de

VI - apoiar assistência mútua quando os
Art. 16. O Ministério da Agricultura, Pecuária

controles oficiais exigirem a intervenção de

e Abastecimento, como Instância Central e

mais de uma das Instâncias Intermediárias;

Superior, estabelecerá as normas operacionais,

VII - cooperar com outros serviços ou

contemplando o detalhamento das atividades do

departamentos

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

responsabilidades neste âmbito;

Agropecuária, no âmbito de sua competência.

VIII - verificar a conformidade dos métodos de

que

possam

ter

amostragem, dos métodos de análise e dos
Art. 17. Os Estados, o Distrito Federal e os

testes de detecção; e

Municípios

IX - desenvolver ou promover outras atividades

fornecerão

as

informações

solicitadas pelo Ministério da Agricultura,

e

gerar

informações

necessárias

para

Pecuária e Abastecimento, como Instância

funcionamento eficaz dos controles oficiais.

o

Central e Superior.
Seção III
Art. 18. Para operacionalização e controle do

Das Instâncias Intermediárias

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária, o Ministério da Agricultura,

Art.

19.

As

atividades

Pecuária e Abastecimento, como Instância

Intermediárias

Central e Superior, deverá:

unidade da Federação, pelo órgão com mandato

I - organizar e definir as relações entre as

ou com atribuição para execução de atividades

autoridades do Sistema Unificado de Atenção à

relativas à defesa agropecuária.

Sanidade Agropecuária;

§ 1º As atividades das Instâncias Intermediárias

II - estabelecer os objetivos e metas a alcançar;

poderão ser exercidas por instituições definidas

III - definir funções, responsabilidades e

pelos Governos Estaduais ou pelo Distrito

deveres do pessoal;

Federal, podendo representar:

serão

das

exercidas,

Instâncias
em

cada
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I - regiões geográficas;

VI - controle da rede de diagnóstico e dos

II - grupos de Estados, Estado ou o Distrito

profissionais de sanidade credenciados.

Federal, individualmente;
III - pólos produtivos; e

Art. 21. A Instância Intermediária tomará as

IV - região geográfica específica.

medidas necessárias para garantir que os

§ 2º As Instâncias Intermediárias designarão as

processos de controle sejam efetuados de modo

autoridades competentes responsáveis pelos

equivalente

objetivos e controles oficiais previstos neste

Instâncias Locais.

Regulamento.

§ 1º A autoridade competente da unidade da

§ 3º Quando uma das Instâncias Intermediárias

Federação

atribuir competência para efetuar controles

cumprimento da legislação mediante controles

oficiais a uma autoridade ou autoridades de

não-discriminatórios.

outra Instância Intermediária, ou a outra

§

instituição, a Instância que delegou garantirá

descumprimento durante o controle efetuado no

coordenação eficiente e eficaz entre todas as

local de destino, ou durante a armazenagem ou

autoridades envolvidas.

o transporte, a Instância Intermediária tomará

2º

em

de

Caso

todos

destino

seja

os

Municípios

deve

verificar

constatado

e

o

qualquer

as medidas adequadas.
Art. 20. Às Instâncias Intermediárias do
Sistema Unificado de Atenção competem as

Art.

seguintes atividades:

coordenarão e compilarão as informações

I

-

vigilância

agropecuária

do

trânsito

interestadual de vegetais e animais;

22.

referentes

As

às

Instâncias

atividades

Intermediárias

de

sanidade

agropecuária em seu âmbito de atuação.

II - coordenação e execução de programas e
campanhas de controle e erradicação de pragas

Seção IV

dos vegetais e doenças dos animais;

Das Instâncias Locais

III - manutenção dos informes nosográficos;
IV - coordenação e execução das ações de

Art. 23. As atividades da Instância Local serão

epidemiologia;

exercidas pela unidade local de atenção à

V - coordenação e execução dos programas, dos

sanidade agropecuária, a qual estará vinculada à

projetos e das atividades de educação sanitária

Instância Intermediária, na forma definida pelo

em sua área de atuação; e

Ministério

da

Agricultura,

Pecuária

e
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Abastecimento, como Instância Central e

XII - atuação em programas de erradicação de

Superior, e poderá abranger uma ou mais

doenças e pragas.

unidades

Municípios,

§ 2º As Instâncias Locais designarão as

incluindo microrregião, território, associação de

autoridades competentes responsáveis para

Municípios, consórcio de Municípios ou outras

efeitos dos objetivos e dos controles oficiais

formas associativas de Municípios.

previstos neste Regulamento.

geográficas

básicas,

§ 1º A Instância Local dará, na sua jurisdição,
plena atenção à sanidade agropecuária, com a

Art. 24. A Instância Local poderá ter mais de

participação da sociedade organizada, tratando

uma unidade de atendimento à comunidade e

das seguintes atividades:

aos produtores rurais em defesa agropecuária.

I - cadastro das propriedades;
II - inventário das populações animais e

Art. 25. As Instâncias Locais, pelos escritórios

vegetais;

de atendimento à comunidade e pelas unidades

III - controle de trânsito de animais e vegetais;

locais de atenção à sanidade agropecuária, são

IV - cadastro dos profissionais atuantes em

os órgãos de notificação dos eventos relativos à

sanidade;

sanidade agropecuária.

V - execução dos programas, projetos e
atividades de educação sanitária em defesa

CAPÍTULO III

agropecuária, na sua área de atuação;

DOS PROCESSOS DAS INSTÂNCIAS DO

VI - cadastro das casas de comércio de produtos

SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À

de usos agronômico e veterinário;

SANIDADE AGROPECUÁRIA

VII - cadastro dos laboratórios de diagnósticos
de doenças;
VIII - inventário das doenças e pragas

Seção I
Da Erradicação e Dos Controles de Pragas e

diagnosticadas;

Doenças

IX - execução de campanhas de controle de
doenças e pragas;

Art. 26. As estratégias e as políticas de

X - educação e vigilância sanitária;

promoção

XI - participação em projetos de erradicação de

agropecuária

doenças e pragas; e

descentralizadas,

da

sanidade
serão
por

e

da

vigilância

ecossistêmicas
tipo

de

e

problema

sanitário, visando ao alcance de áreas livres de
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pragas e doenças, conforme previsto em

nacional e internacional de animais e vegetais,

acordos e tratados internacionais subscritos

suas partes, produtos e subprodutos de origem

pelo País.

animal e vegetal, resíduos de valor econômico,

§

1º

Sempre

epidemiologicamente,

que
é

recomendado
prioritária

organismos biológicos e outros produtos e

a

artigos regulamentados, que possam servir de

erradicação das doenças e pragas na estratégia

substrato, meio de cultura, vetor ou veículo de

de áreas livres.

disseminação de pragas ou doenças.

§ 2º Na impossibilidade de erradicação, serão
adotados os programas de prevenção, controle e

Art. 30. As Instâncias Intermediárias e Locais

vigilância sanitária e fitossanitária visando à

implantarão sistema de alerta e comunicação

contenção

o

para notificação de riscos diretos ou indiretos à

reconhecimento da condição de área de baixa

saúde animal e sanidade vegetal, e para troca de

prevalência ou para o estabelecimento de

informações que facilitem ação de avaliação e

sistema de mitigação de risco.

gestão dos riscos, rápida e adequada, por parte

da

doença

ou praga para

dos integrantes do Sistema Unificado de
Art. 27. Para todos os casos relevantes, será

Atenção à Sanidade Agropecuária.

adotado plano de contingência ou plano
emergencial ajustado ao papel de cada Instância

Art. 31. O Ministério da Agricultura, Pecuária

do Sistema.

e Abastecimento, como Instância Central e
Superior,

disciplinará

mecanismos

que

Art. 28. As campanhas nacionais ou regionais

viabilizem a participação de consórcios de

de prevenção, controle e erradicação serão

entidades públicas e privadas, institutos e

compatíveis com o objetivo de reconhecimento

fundos, para a implementação de política

da condição de área, compartimento, zona ou

sanitária ou fitossanitária comuns, de forma a

local livre ou área de baixa prevalência de

garantir maior inserção da microrregião nos

praga ou doença.

mercados regional, nacional e internacional.

Art. 29. O Ministério da Agricultura, Pecuária

Art. 32. As três Instâncias do Sistema

e Abastecimento, como Instância Central e

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

Superior, estabelecerá e atualizará os requisitos

desenvolverão mecanismos de mobilização,

sanitários e fitossanitários para o trânsito

articulação e organização da comunidade local,
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na formulação, implementação e avaliação das

capacitação

permanente

e

condições

de

políticas sanitárias ou fitossanitárias.

mobilização para atuar nas ações de controle de
emergências sanitárias e fitossanitárias.

Art. 33. O Ministério da Agricultura, Pecuária

§ 5º Os Grupos Nacionais de Emergências

e Abastecimento, como Instância Central e

Sanitária

Superior, elaborará planos de contingência, de

auxiliados por equipes técnicas especializadas,

controle e de emergência para doenças e pragas

na

de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

impacto,

Nacionais

e

institucionalizará

de

Emergências

Grupos

Sanitária

e

ou

forma

Fitossanitária

definida

pelo

poderão

Ministério

ser

da

Instância Central e Superior.

Fitossanitária.
§ 1º Os planos de contingência, de controle e de

Art.

emergência para doenças e pragas de impacto

institucionalizarão e coordenarão os Grupos

serão elaborados de forma preventiva e

Estaduais

constituirão prioridade para as três Instâncias.

Sanitária e Fitossanitária.

§ 2º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Parágrafo único. Para sua atuação, os Grupos

Abastecimento, como Instância Central e

Estaduais

ou

Regionais

Superior, coordenará os Grupos Nacionais de

Sanitária

e

Fitossanitária

Emergências

e

reconhecidos pelo Ministério da Agricultura,

definirá as normas para sua constituição, seu

Pecuária e Abastecimento, como Instância

funcionamento, seus programas de capacitação,

Central e Superior.

treinamento,

Sanitária

hierarquia

e

Fitossanitária

e

34.

As

ou

Instâncias

Regionais

Intermediárias

de

de

Emergências

Emergências
deverão

ser

competências

específicas.

Art. 35. Os Grupos Nacionais, Estaduais ou

§ 3º Os Grupos Nacionais de Emergências

Regionais

Sanitária e Fitossanitária serão constituídos,

Fitossanitária atuarão como órgãos operativos e

preferencialmente,

auxiliares

por

tipo

de

problema

de

às

Emergências

atividades

das

Sanitária

e

autoridades

sanitário ou fitossanitário.

competentes, apoiados pelo Ministério da

§ 4º Para o funcionamento dos Grupos

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

Nacionais

Instância Central e Superior, funcionando como

de

Emergências

Sanitária

ou

Fitossanitária, o Ministério da Agricultura,

força-tarefa.

Pecuária e Abastecimento, como Instância

§ 1º Os Grupos Nacionais, Estaduais ou

Central e Superior, garantirá equipes mínimas,

Regionais

de

Emergência

Sanitária

e
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Fitossanitária iniciarão suas atividades de

danos à produtividade animal, à economia e à

campo com a declaração de estado de alerta ou

sanidade agropecuária, e desenvolverá as

de emergência sanitária ou fitossanitária, na

seguintes atividades, respeitando as atribuições

forma definida pelo Ministério da Agricultura,

de cada Instância do Sistema, de acordo com a

Pecuária e Abastecimento, como Instância

legislação vigente:

Central e Superior.

I - avaliação de riscos e controle de trânsito de

§ 2º Os Grupos Nacionais, Estaduais ou

animais, seus produtos, subprodutos, resíduos e

Regionais

e

quaisquer outros produtos ou mercadorias que

permanentemente

possam servir de substrato, meio de cultura,

de

Fitossanitária
articulados

Emergência
estarão

e

em

independentemente
emergência,
preventivas

estado
das

podendo
e

Sanitária

de

prontidão,

declarações
realizar

corretivas

as

vetor ou veículo de doenças;

de

II - elaboração de políticas, normas e diretrizes

ações

para os programas de prevenção, controle e

recomendadas

à

contenção do evento sanitário ou fitossanitário.

erradicação

de

doenças,

objetivando

o

estabelecimento de área livre ou controlada;
III - programação, coordenação e execução de

Art. 36. Os programas de capacitação e

ações de vigilância zoossanitária, especialmente

treinamento dos Grupos Nacionais, Estaduais

a definição de requisitos sanitários a serem

ou Regionais de Emergência Sanitária e

observados no trânsito de animais, produtos,

Fitossanitária

subprodutos e derivados de origem animal;

Ministério

serão
da

coordenados

Agricultura,

Pecuária

pelo
e

IV - elaboração de planos de contingência, de

Abastecimento, como Instância Central e

controle e de emergência para doenças de

Superior, observando planos de contingência,

impacto,

de controle e de emergência.

administrativas que intervirão, os respectivos

definindo

as

autoridades

poderes e responsabilidades, e os canais e
Seção II
Da Saúde Animal

procedimentos para troca de informações entre
os diferentes intervenientes;
V

-

planejamento,

coordenação

e

Art. 37. O Sistema Unificado de Atenção à

implementação do sistema de informação

Sanidade Agropecuária manterá serviço de

zoossanitária e banco de dados correspondente,

promoção de saúde animal, prevenção, controle

com o objetivo de facilitar a coordenação das

e erradicação de doenças que possam causar
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atividades, o intercâmbio de informações e a

auxiliem a gestão em saúde animal, a

elaboração e execução de projetos comuns;

supervisão das atividades e a revisão do

VI - planejamento, coordenação e realização de

planejamento;

estudos epidemiológicos para doenças de

XII - designação e habilitação, em trabalho

interesse em saúde animal;

conjunto

VII - realização de estudos e análises de dados

agropecuária

zoossanitários e investigações epidemiológicas

específicos de entrada no território brasileiro de

correspondentes, para subsidiar as ações de

animais e produtos importados que exijam

planejamento, avaliação e controle relacionadas

notificação prévia à chegada, considerando o

aos programas sanitários e às estratégias para o

risco associado, acesso às instalações de

desenvolvimento da política nacional em saúde

controle, armazenamento, local apropriado para

animal;

quarentena e presença de laboratório de apoio;

VIII - programação, coordenação e execução da

XIII - articulação com a rede de laboratórios

fiscalização do trânsito de animais, de produtos

credenciados,

veterinários, de materiais de multiplicação

atividades relacionadas à saúde animal, visando

animal, de produtos destinados à alimentação

a elevar a qualidade e uniformidade dos

animal, produtos, subprodutos e derivados de

resultados; e

origem animal, incluindo a aplicação de

XIV - coordenação do sistema de alerta

requisitos sanitários a serem observados na

zoossanitário para notificação de riscos para a

importação e exportação;

saúde animal e para informações que facilitem

IX - planejamento, coordenação e execução de

ação de gestão dos riscos rápida e adequada.

ações relacionadas às quarentenas animais e

Parágrafo único. A importação de animais, seus

respectivos estabelecimentos quarentenários;

produtos, derivados, subprodutos e resíduos de

X - planejamento, coordenação e execução de

valor

ações relacionadas com a realização de

multiplicação animal, órgãos, tecidos e células

exposições,

animais, atenderão aos preceitos definidos por

feiras,

leilões

e

outras

com

o

sistema

de

internacional,

oficiais

econômico,

e

e

de

de

vigilância
pontos

acreditados

materiais

nas

de

aglomerações animais;

meio de análise de risco e procedimentos

XI - estabelecimento de procedimentos de

definidos pelo Ministério da Agricultura,

controle, inclusive por meio de auditorias, em

Pecuária e Abastecimento, como Instância

qualquer Instância do Sistema Unificado de

Central e Superior.

Atenção

à

Sanidade

Agropecuária,

que
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Seção III

insumos ou mercadorias que possam servir de

Da Sanidade Vegetal

substrato, meio de cultura, vetor ou veículo de
pragas;

Art. 38. O Sistema Unificado de Atenção à

IV - elaboração de planos de contingência, de

Sanidade Agropecuária manterá serviço de

controle

promoção da sanidade vegetal, prevenção,

regulamentadas,

controle e erradicação de pragas que possam

administrativas que intervirão, os respectivos

causar danos à produtividade vegetal, à

poderes e responsabilidades e os canais e

economia

procedimentos para troca de informações entre

e

à

desenvolverá

sanidade
as

agropecuária,

seguintes

e

atividades,

e

de

emergência
definindo

para
as

pragas

autoridades

os diferentes intervenientes;

respeitando as atribuições de cada Instância do

V

Sistema, de acordo com a legislação vigente:

implementação do sistema de informação

I - avaliação de riscos e controle de trânsito de

fitossanitária e banco de dados correspondente,

vegetais, seus produtos, subprodutos, resíduos,

com o objetivo de facilitar a coordenação das

material orgânico e organismos biológicos, e

atividades, o intercâmbio de informações e a

quaisquer

elaboração e execução de projetos comuns;

outros

produtos,

insumos

ou

-

coordenação

VI

meio de cultura, vetor ou veículo de pragas;

fitossanitários para a autorização de importação

II - elaboração de políticas, normas e diretrizes

e exportação de vegetais e seus produtos e

para os programas de prevenção, controle e

subprodutos,

erradicação

regulamentados, com finalidade comercial,

pragas,

objetivando

a

estabelecimento

e

dos

e

mercadorias que possam servir de substrato,

de

-

planejamento,

quaisquer

requisitos

outros

itens

erradicação ou o estabelecimento de área livre,

científica, cultural e diplomática;

local livre, área de baixa prevalência ou sistema

VII - realização de estudos e análises de dados

de

e investigações fitossanitários correspondentes,

mitigação

de

risco

de

pragas

regulamentadas;

para subsidiar as ações de planejamento,

III - programação, coordenação e execução de

avaliação

ações de vigilância fitossanitária, especialmente

programas

a definição de requisitos a serem observados no

desenvolvimento da política nacional em

trânsito de vegetais, produtos, subprodutos,

sanidade vegetal;

resíduos, material orgânico e organismos

VIII - programação, coordenação e execução da

biológicos,

fiscalização do trânsito de vegetais, produtos,

e

quaisquer

outros

produtos,

e

controle
e

às

relacionadas

estratégias

para

aos
o
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subprodutos,

resíduos,

orgânico,

XIII - regulamentação dos critérios e diretrizes

material

propagação

multiplicação,

para prestação de serviços de tratamentos

organismos biológicos e quaisquer outros

fitossanitários e quarentenários por empresas

produtos, insumos ou mercadorias que possam

credenciadas, centros colaboradores e estações

servir de substrato, meio de cultura, vetor ou

quarentenárias,

veículo de pragas, incluindo a aplicação de

pertinente; e

requisitos fitossanitários a serem observados na

XIV - coordenação do sistema de alerta

importação e exportação;

fitossanitário para notificação de riscos para a

IX - planejamento, coordenação, execução das

fitossanidade e para o ambiente, e para

atividades relacionadas à quarentena vegetal e

informações que facilitem ação de gestão dos

respectivos estabelecimentos quarentenários;

riscos rápida e adequada.

X - estabelecimento de procedimentos de

Parágrafo único. A importação de vegetais, seus

controle, inclusive por meio de auditorias, em

produtos, derivados, subprodutos e resíduos de

qualquer Instância do Sistema Unificado de

valor econômico, e de materiais orgânicos,

Atenção à Sanidade Agropecuária, que auxilie a

biológicos, de multiplicação vegetal, atenderão

gestão em sanidade vegetal, a supervisão das

a procedimentos definidos pelo Ministério da

atividades e a revisão do planejamento;

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

XI - designação e habilitação, em trabalho

Instância Central e Superior.

conjunto

de

com

agropecuária

o

material
e

sistema

de

internacional,

de

na

forma

da

legislação

vigilância
pontos

Seção IV

específicos de entrada no território brasileiro de

Da Educação Sanitária

vegetais e produtos importados que exijam
notificação prévia à chegada, considerando o

Art. 39. A educação sanitária é atividade

risco associado, acesso às instalações de

estratégica

controle, armazenamento, local apropriado para

agropecuária no Sistema Unificado de Atenção

quarentena e presença de laboratório de apoio;

à Sanidade Agropecuária, para garantir o

XII - articulação com a rede de laboratórios

comprometimento dos integrantes da cadeia

credenciados,

nas

produtiva agropecuária e da sociedade em

atividades relacionadas à sanidade vegetal,

geral, no cumprimento dos objetivos deste

visando a elevar a qualidade e uniformidade

Regulamento.

oficiais

e

dos resultados das análises;

acreditados

e

instrumento

de

defesa
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§ 1º Para fins deste Regulamento, entende-se

I - promoção da compreensão e aplicação da

como

legislação de defesa agropecuária;

educação

sanitária

em

defesa

agropecuária o processo ativo e contínuo de

II - promoção de cursos de educação sanitária;

utilização de meios, métodos e técnicas capazes

III - formação de multiplicadores;

de educar e desenvolver consciência crítica no

IV - promoção de intercâmbios de experiências;

público-alvo.

e

§ 2º As três Instâncias do Sistema Unificado de

V - utilização dos meios de comunicação como

Atenção à Sanidade Agropecuária disporão de

instrumento de informação e de educação.

estrutura organizada para as ações de educação
sanitária em defesa agropecuária.

Art. 41. O Ministério da Agricultura, Pecuária

§ 3º As três Instâncias poderão apoiar

e Abastecimento, como Instância Central e

atividades de educação sanitária realizadas por

Superior, apoiará as ações de educação sanitária

serviços, instituições e organizações públicas e

em defesa agropecuária dos segmentos públicos

privadas.

e privados da cadeia produtiva agropecuária e
da sociedade em geral, e das instituições de

Art. 40. O Ministério da Agricultura, Pecuária

ensino e de pesquisa, desde que estejam em

e Abastecimento, como Instância Central e

conformidade com o que determina o Programa

Superior, desenvolverá, de forma continuada,

Nacional de Educação Sanitária em Defesa

gestão de planos, programas e ações em

Agropecuária.

educação sanitária em defesa agropecuária, de
forma articulada com as demais Instâncias e

Seção V

com os Sistemas Brasileiros de Inspeção de

Da Gestão dos Laboratórios

Produtos e Insumos Agropecuários.
§ 1º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Art. 42. As autoridades competentes, em cada

Abastecimento, como Instância Central e

Instância do Sistema Unificado de Atenção à

Superior, instituirá, regulamentará, coordenará

Sanidade

e avaliará periodicamente o Programa Nacional

laboratórios credenciados para análise das

de

amostras de controles oficiais, na forma

Educação

Sanitária

em

Defesa

Agropecuária,

pelo

Ministério

designarão

da

os

Agropecuária.

definida

Agricultura,

§ 2º O Programa Nacional terá, entre outras, as

Pecuária e Abastecimento, como Instância

seguintes diretrizes:

Central e Superior.
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§ 1º Os Laboratórios Nacionais Agropecuários

este credenciamento quando deixarem de ser

são os laboratórios oficiais do Ministério da

cumpridas as condições previstas no sistema de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

credenciamento.

§ 2º Os Laboratórios Nacionais Agropecuários

§ 6º Qualquer laboratório, seja público ou

e

privados

privado, uma vez credenciado por uma das três

credenciados constituem a Rede Nacional de

Instâncias do Sistema Unificado de Atenção à

Laboratórios

Sistema

Sanidade Agropecuária, pode ser designado

Sanidade

como referência, por um ou mais escopos,

os

laboratórios

Unificado

públicos

Agropecuários
de

Atenção

e

do
à

Agropecuária, coordenada pelo Ministério da

atendendo aos requisitos exigidos.

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

§ 7º A Instância Intermediária, ao designar um

Instância Central e Superior.

laboratório como referência, por escopo, para

§ 3º Os Laboratórios serão organizados em

atuar na sua esfera de competência, empregará

rede, de forma hierarquizada e regionalizada,

procedimento documentado para verificar o

tendo

cumprimento de critérios definidos por essa

como

fundamento

para

a

sua

estruturação:

Instância, visando a reconhecer e a aceitar

I - o nível de complexidade de suas instalações

formalmente a competência analítica desse

laboratoriais;

laboratório.

II - os critérios epidemiológicos, sanitários,

§ 8º As Instâncias Intermediárias e Locais

demográficos e geográficos que orientem a

podem estabelecer acordo de cooperação

delimitação de suas bases territoriais; e

técnica com laboratórios de referência situados

III - as atividades na sua respectiva jurisdição.

em outras unidades da Federação.

§ 4º O credenciamento de laboratórios atenderá

Art. 43. Fica proibida a manipulação de

à demanda por análises ou exames, aos grupos

qualquer organismo patogênico de alto risco

de análises ou espécimes específicos, segundo

sem a existência de laboratório com nível de

critérios

biossegurança

definidos

pelo

Ministério

da

adequado

e

sem

prévia

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

autorização do Ministério da Agricultura,

Instância Central e Superior.

Pecuária e Abastecimento, como Instância

§ 5º A autoridade competente das três

Central e Superior.

Instâncias do Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade

Agropecuária

que

credenciar

o

laboratório poderá, a qualquer tempo, cancelar

Seção VI
Do Trânsito Agropecuário
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por qualquer via, de animais e vegetais, seus
Art. 44. É obrigatória a fiscalização do trânsito

produtos e subprodutos, ou qualquer outro

nacional e internacional, por qualquer via, de

material destes derivado.

animais

e

§ 4º As Instâncias Intermediárias do Sistema

subprodutos, qualquer outro material derivado,

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

equipamentos e implementos agrícolas, com

atuarão na fiscalização agropecuária do trânsito

vistas à avaliação das suas condições sanitárias

interestadual, com base nas normas fixadas pelo

e fitossanitárias, e de sua documentação de

Ministério

trânsito obrigatória.

Abastecimento, como Instância Central e

§ 1º A fiscalização e os controles sanitários

Superior.

agropecuários

§

e

vegetais,

no

seus

produtos

trânsito

nacional

e

5º

da

Agricultura,

As

Instâncias

Pecuária

e

Intermediárias

internacional de animais, vegetais, insumos,

regulamentarão e coordenarão a fiscalização

inclusive alimentos para animais, e produtos de

agropecuária do trânsito intermunicipal e

origem animal e vegetal, equipamentos e

intramunicipal, com base nas normas fixadas

implementos

agrícolas,

deste

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e

Regulamento,

serão

mediante

Abastecimento, como Instância Central e

procedimentos

uniformes,

nos

termos

exercidos
em

todas

as

Superior.

Instâncias do Sistema Unificado de Atenção à

§ 6º As Instâncias Locais do Sistema Unificado

Sanidade Agropecuária.

de Atenção à Sanidade Agropecuária atuarão na

§ 2º As autoridades responsáveis por transporte

fiscalização agropecuária no âmbito de sua

aéreo internacional e doméstico, navegação

atuação.

internacional

§ 7º As Instâncias Locais do Sistema Unificado

e

de

cabotagem,

ferrovias,

hidrovias e rodovias assegurarão condições de

de

acesso das equipes de fiscalização sanitária

regulamentarão

agropecuária

intramunicipal, com base nas normas fixadas

às

áreas

de

embarque

e

Atenção

à

Sanidade

e

coordenarão

o

pelas

despacho de cargas.

Ministério

§ 3º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, como Instância Central e

Abastecimento, como Instância Central e

Superior.

fiscalização do trânsito nacional e internacional,

da

Intermediárias

trânsito

desembarque de passageiros e recebimento e

Superior, estabelecerá as normas e coordenará a

Instâncias

Agropecuária

Agricultura,

e

Pecuária

pelo
e
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Art. 45. A fiscalização do trânsito agropecuário

V - avaliação da condição zoossanitária ou

nacional e internacional incluirá, entre outras

fitossanitária nas áreas geográficas e das

medidas, a exigência de apresentação de

respectivas fronteiras, a serem classificadas ou

documento oficial de sanidade agropecuária

categorizadas;

emitido pelo serviço correspondente, o qual

VI - estrutura, operacionalização e desempenho

conterá a indicação de origem, destino e sua

dos programas de prevenção, erradicação e

finalidade, e demais exigências da legislação.

controle de pragas e doenças;
VII - organização do sistema de vigilância

Seção VII

sanitária agropecuária;
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VIII - condições e eficiência da fiscalização do

Interestadual

trânsito agropecuário; e
IX - grau de articulação das estruturas de apoio

Art. 46. Os critérios técnicos para estabelecer a

institucional, incluindo a rede laboratorial.

classificação ou categorização de risco de
disseminação e estabelecimento de pragas e

Art. 47. O planejamento das ações e a

doenças

da

aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias

Federação ou região geográfica, os quais

para cada doença ou praga, e a definição das

orientarão

normas

regulamentadas,

a

por

fiscalização

unidade

do

trânsito

de

controle

do

trânsito

para

interestadual, serão definidos pelo Ministério da

movimentação de vegetais, animais, seus

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

produtos e quaisquer outros produtos ou

Instância Central e Superior, com base nos

mercadorias estarão baseadas na classificação

seguintes fatores:

ou categoria de risco efetuada pelo Ministério

I - características epidemiológicas específicas

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

das pragas e doenças;

como Instância Central e Superior.

II - histórico da ocorrência de casos ou focos
das pragas ou doenças;

Art.

48.

A

critério

III - histórico das inconformidades verificadas

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

na fiscalização do trânsito;

Instância Central e Superior, serão definidas

IV - definição da área geográfica incluída no

rotas de trânsito e pontos específicos de

programa a que se aplica a classificação ou

ingresso e egresso de vegetais, animais,

categorização;

produtos

básicos

do

e

Ministério

outros

da

artigos
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regulamentados, que possam atuar como vetor

cumprimento das obrigações definidas neste

ou veículo de disseminação ou dispersão de

Regulamento e nos demais atos normativos

determinada praga ou doença.

pertinentes.

§ 1º As Instâncias Intermediárias instalarão

§ 1º A autoridade competente das Instâncias

postos de fiscalização sanitária e fitossanitária

Intermediárias organizará sua atuação e a das

interestaduais ou inter-regionais, fixos ou

Instâncias Locais, com base nos planos

móveis, para fiscalização do trânsito, incluindo,

plurianuais

entre outras medidas, os mecanismos de

Regulamento e com base na categorização ou

interceptação e exclusão de doenças e pragas,

classificação de riscos.

destruição de material apreendido, em estreita

§ 2º Os controles abrangerão todos os aspectos

cooperação com outros órgãos, sempre que

da legislação sanitária para animais, vegetais,

necessário.

insumos, inclusive alimentos para animais, e

§ 2º Nos casos de identificação de pragas,

produtos de origem animal e vegetal.

doenças ou vetores e veículos de pragas ou

§ 3º Os controles serão realizados em todas as

doenças de alto potencial de disseminação, o

rotas de trânsito de vegetais, animais, seus

material infestado será imediatamente destruído

produtos

ou eliminado, conforme definido em norma

mercadorias,

específica.

agrícolas que possam atuar como vetor ou

§ 3º As instâncias responsáveis pelo controle de

veículo de disseminação de praga ou doença.

trânsito,

§ 4º Os servidores públicos das Instâncias

em

sua

área

de

abrangência,

elaborados

e

nos

quaisquer

termos

outros

equipamentos

produtos,

e implementos

identificarão e informarão ao Ministério da

Intermediárias,

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

previstas no § 6º do art. 9º deste Regulamento,

Instância Central e Superior, os locais e

serão autoridades competentes para fiscalizar o

instalações

de

trânsito de vegetais, animais, seus produtos e

desinfecção,

quaisquer outros produtos ou mercadorias,

desinfestação, destruição ou eliminação do

equipamentos e implementos agrícolas que

material apreendido.

possam atuar como vetor ou veículo de

fiscalização,

destinados

a

inspeção,

operações

observando

deste

as

exigências

disseminação de praga ou doença, na circulação
Art. 49. As autoridades competentes das
Instâncias Intermediárias e Locais, ao controlar
o

trânsito

agropecuário,

verificarão

o

entre as unidades da Federação.
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Art. 50. Os controles sanitários agropecuários

prévia de trânsito entre Instâncias de origem e

oficiais incluirão, a critério da autoridade

de destino.

competente, o controle documental, de origem e

Parágrafo único. As Instâncias responsáveis

físico, conforme norma definida pelo Ministério

pela administração das barreiras de fiscalização

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

sanitária agropecuária suprirão as condições

como Instância Central e Superior.

mínimas de funcionamento das atividades de

§ 1º A freqüência e a natureza desses controles

vigilância

serão fixadas em normas específicas das três

interestadual, intermunicipal e intramunicipal.

agropecuária

no

trânsito

Instâncias.
§ 2º A freqüência com que os controles físicos

Art.

serão efetuados dependerá dos:

descumprimento da legislação ou de dúvidas

I - riscos associados aos animais, vegetais,

quanto à identidade ou o destino da produção,

insumos, inclusive alimentos para animais, e

carga ou remessa, ou à correspondência entre a

produtos de origem animal e vegetal;

produção, carga ou remessa e as respectivas

II - antecedentes em matéria de cumprimento

garantias certificadas, a autoridade competente

dos requisitos aplicáveis ao produto em

nos postos sanitários agropecuários poderá reter

questão; e

a remessa ou partida, até que sejam eliminados

III - controles efetuados pelos produtores de

os indícios ou as dúvidas.

animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos

§

para animais, produtos de origem animal e

oficialmente os animais, vegetais, insumos,

vegetal.

inclusive alimentos para animais, e produtos de

§ 3º As amostras retiradas pela fiscalização do

origem animal e vegetal transportados, que não

trânsito agropecuário serão manuseadas de

cumpram os requisitos da legislação.

forma a garantir a sua validade analítica.

§ 2º A autoridade competente notificará

1º

52.

A

Em

caso

autoridade

de

indícios

competente

de

reterá

oficialmente os responsáveis pela carga sobre a
Art. 51. O Ministério da Agricultura, Pecuária

inconformidade constatada, cabendo recurso, na

e Abastecimento, como Instância Central e

forma definida em norma específica.

Superior, definirá e divulgará lista de produtos

§ 3º A autoridade competente adotará, a seu

agropecuários de risco associado a pragas e

critério, as seguintes medidas:

doenças, e que exigem controles e notificação

I - ordenar que os animais, vegetais, insumos,
inclusive alimentos para animais, produtos de
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origem animal e vegetal sejam submetidos a

justificada, a remessa deve ser devolvida,

tratamento

sacrificada ou destruída.

especial

ou

quarentenário,

devolvidos, sacrificados ou destruídos; e
II - destinar os animais, vegetais, insumos,

Art. 53. A autoridade competente cientificará o

inclusive alimentos para animais, e produtos de

Ministério

origem animal e vegetal para outros fins que

Abastecimento, como Instância Central e

não aqueles a que inicialmente se destinavam,

Superior, das suas decisões, preferencialmente

dependendo do risco associado.

mediante sistema eletrônico oficial.

da

Agricultura,

Pecuária

e

§ 4º No caso de equipamentos e implementos
agrícolas que possam disseminar doenças e

Art. 54. Os responsáveis pela contratação dos

pragas, a autoridade competente condicionará a

serviços de transporte e o transportador de

liberação à sua desinfecção ou desinfestação.

animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos

§ 5º No caso da detecção de inconformidades, a

para animais, produtos de origem animal e

autoridade competente notificará as demais

vegetal, equipamentos e implementos agrícolas

Instâncias envolvidas e prestará informações

responderão pelas despesas incorridas em

definidas em normas específicas do Ministério

decorrência das decisões das

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

competentes.

autoridades

como Instância Central e Superior.
§ 6º A autoridade competente assegurará que os

Seção VIII

tratamentos especial ou quarentenário sejam
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realizados em conformidade com as condições

Internacional

estabelecidas neste Regulamento e nas normas
específicas aplicáveis.

Art. 55. As atividades de vigilância sanitária

§ 7º O prazo máximo para retenção de cargas

agropecuária de animais, vegetais, insumos,

ou partidas, por motivo de controle sanitário

inclusive alimentos para animais, produtos de

agropecuário, será de quinze dias.

origem animal e vegetal, e embalagens e

§ 8º O prazo de que trata o § 7º poderá ser

suportes de madeira importados, em trânsito

ampliado, a critério da autoridade competente,

aduaneiro e exportados pelo Brasil, são de

nos casos previstos em normas específicas.

responsabilidade privativa do Ministério da

§ 9º Decorrido o prazo de quinze dias, se a

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

reexpedição não tiver sido feita, salvo demora
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§ 1º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

alimentos para animais, e produtos de origem

Abastecimento coordenará e executará as

animal e vegetal.

atividades

§ 6º Os controles oficiais serão realizados em

do

sistema

de

vigilância

agropecuária internacional.

locais definidos pelo Ministério da Agricultura,

§ 2º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Pecuária e Abastecimento, incluindo pontos de

Abastecimento

comitê

ingresso e saída das mercadorias em território

gestor do sistema de vigilância agropecuária

nacional, entrepostos, instalações de produção,

internacional e os subcomitês do sistema de

em regimes aduaneiros ou destinadas a zonas

vigilância

dos

francas, em entrepostos especiais, unidades

aeroportos internacionais, portos organizados,

especiais de reexportação ou outros pontos da

postos de fronteira e aduanas especiais, os quais

cadeia de produção e distribuição, incluindo

atuarão como órgãos consultivos junto às

reembarques.

institucionalizará

agropecuária

o

internacional

autoridades competentes.
§ 3º Os Fiscais Federais Agropecuários são as

Art. 56. O Ministério da Agricultura, Pecuária

autoridades competentes para atuar na área da

e Abastecimento, como Instância Central e

fiscalização da sanidade agropecuária das

Superior, definirá as zonas primárias de defesa

importações, exportações e trânsito aduaneiro

agropecuária e estabelecerá os corredores de

de

inclusive

importação e exportação de animais, vegetais,

alimentos para animais, e produtos de origem

insumos, inclusive alimentos para animais, e

animal e vegetal.

produtos de origem animal e vegetal, com base

§

animais,

4º

As

agropecuária

vegetais,

normas

insumos,

gerais

internacional

de

vigilância

previstas

em análises de risco, requisitos e controles

neste

sanitários, status zoossanitário e fitossanitário,

Regulamento e nas legislações específicas são

localização geográfica e disponibilidade de

aplicáveis aos controles oficiais de animais,

infra-estrutura e de recursos humanos.

vegetais, insumos, inclusive alimentos para
animais, e produtos de origem animal e vegetal

Art. 57. Os controles sanitários agropecuários

importados e exportados.

oficiais para exportação e importação de

§ 5º Os controles oficiais abrangerão todos os

animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos

aspectos da legislação sanitária agropecuária

para animais, e produtos de origem animal e

para animais, vegetais, insumos, inclusive

vegetal incluirão, a critério da autoridade
competente,

o

controle

documental,

de
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identidade e físico, conforme norma definida

atividades

de

vigilância

agropecuária

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e

internacional, para o funcionamento dos pontos

Abastecimento, como Instância Central e

de entrada e saída no território nacional, em

Superior.

portos, aeroportos, aduanas especiais, postos de

§ 1º A freqüência e a natureza desses controles

fronteiras e demais pontos habilitados ou

serão fixadas pelo Ministério da Agricultura,

alfandegados, na forma definida pelo Ministério

Pecuária e Abastecimento, como Instância

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

Central e Superior, e dependerá:

como Instância Central e Superior.

I - dos riscos associados aos animais, vegetais,
insumos, inclusive alimentos para animais, e

Art.

produtos de origem animal e vegetal;

descumprimento ou de dúvidas quanto à

II - dos controles efetuados pelos produtores ou

identidade, à qualidade, ao destino ou ao uso

importadores;e

proposto dos produtos importados, ou à

III - das garantias dadas pela autoridade

correspondência entre a importação e as

competente do país exportador.

respectivas garantias certificadas, a autoridade

§ 2º As amostras devem ser manuseadas de

competente,

forma a garantir a sua validade analítica.

agropecuária internacional, poderá reter a

§ 3º Para organização dos controles oficiais de

remessa ou partida, até que sejam eliminados os

vigilância

agropecuária

o

indícios ou as dúvidas.

Ministério

da

e

§ 1º A autoridade competente notificará

Abastecimento, como Instância Central e

oficialmente os responsáveis pela carga sobre a

Superior, poderá exigir que os importadores ou

inconformidade constatada, cabendo recurso, na

responsáveis pelas importações de animais,

forma definida em norma específica.

vegetais, insumos, inclusive alimentos para

§ 2º A autoridade competente poderá, a seu

animais, e produtos de origem animal e vegetal,

critério e conforme a legislação pertinente:

notifiquem previamente a sua chegada e

I - ordenar que os animais, vegetais, insumos,

natureza, conforme norma específica.

inclusive alimentos para animais, e produtos de

internacional,

Agricultura,

Pecuária

59.

Em

nas

caso

de

unidades

indícios

de

de

vigilância

origem animal e vegetal, sejam sacrificados ou
Art. 58. Os responsáveis pela administração

destruídos, sujeitos a tratamento especial ou

das áreas alfandegadas suprirão as condições

quarentenário, devolvidos ou reexportados;

adequadas e básicas de funcionamento das
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II - ordenar que os animais, vegetais, insumos,

efetuado em estabelecimentos oficiais ou

inclusive alimentos para animais, e produtos de

credenciados e em conformidade com as

origem animal e vegetal sejam destinados para

condições estabelecidas neste Regulamento e

outros fins que não aqueles a que inicialmente

nas normas específicas aprovadas.

se destinavam, dependendo do risco associado;

§ 5º A autoridade competente do Ministério da

e

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

III - notificar os demais serviços aduaneiros das

Instância Central e Superior, permitirá a

suas

reexportação de uma remessa, desde que:

decisões

informações

de

sobre

rechaço
o

destino

e

fornecer
final

da

I - o novo destino tiver sido definido pelo

importação, no caso da detecção de não-

responsável pela partida; e

conformidades

II - o país de destino tenha sido informado,

ou

da

nãoautorização

da

introdução de animais, vegetais, insumos,

previamente,

inclusive alimentos para animais, e produtos de

circunstâncias que impediram a internalização

origem animal e vegetal.

dos animais, vegetais, insumos, inclusive

§ 3º As medidas descritas no inciso I do § 2º, a

alimentos para animais, e produtos de origem

critério da autoridade competente e conforme a

animal e vegetal em questão no Brasil.

legislação pertinente, serão:

§ 6º O prazo máximo para retenção de cargas

I - tratamento ou transformação que coloque os

ou partidas, por motivo de controle sanitário

animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos

agropecuário, será de quinze dias.

para animais, e produtos de origem animal e

§ 7º O prazo de que trata o § 6º poderá ser

vegetal, em conformidade com os requisitos da

ampliado, a critério da autoridade competente,

legislação nacional, ou com os requisitos de um

nos casos previstos em normas específicas.

país exportador de reexpedição, incluindo, se

§ 8º Decorrido o prazo de quinze dias, caso não

for o caso, a descontaminação, excluindo, no

tenha sido efetuada a reexportação, salvo

entanto, a diluição; e

demora justificada, a partida ou remessa deverá

II - transformação, por qualquer outra forma

ser destruída.

adequada, para outros fins que não o consumo

§ 9º A autoridade competente do Ministério da

animal ou humano, desde que atenda à

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

legislação pertinente.

Instância Central e Superior, notificará os

§ 4º A autoridade competente assegurará que o

serviços

tratamento especial ou quarentenário seja

sobre

aduaneiros

os

das

motivos

suas

e

as

decisões,
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preferencialmente mediante a utilização de

§ 2º A autoridade competente do Ministério da

sistema informatizado.

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

§ 10. O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Instância Central e Superior, informará, por

Abastecimento, como Instância Central e

meio de documentos previstos em normas

Superior, adotará medidas necessárias para

específicas e próprias, aos serviços aduaneiros e

prevenir a introdução no território nacional das

aos importadores, se os lotes podem ou não ser

partidas rejeitadas ou rechaçadas, na forma

introduzidos em território nacional.

definida em legislação.

§ 3º A autoridade competente do Ministério da

§ 11. Os responsáveis pela importação de

Agricultura,

animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos

notificará, por meio de documentos previstos

para animais, e produtos de origem animal e

em normas específicas e próprias, aos serviços

vegetal proverão as despesas decorrentes das

aduaneiros e aos importadores e indicará se as

decisões das autoridades competentes.

mercadorias podem ou não ser colocadas no

Pecuária

e

Abastecimento

território nacional antes de serem obtidos os
Art. 60. As autoridades competentes de

resultados das análises das amostras, desde que

vigilância

esteja

agropecuária

do

Ministério

da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

garantida

a

rastreabilidade

das

importações.

Instância Central e Superior, e os demais
serviços aduaneiros, públicos e privados,

Art. 61. Serão estabelecidas, nos termos deste

cooperarão estreitamente na organização dos

Regulamento, medidas necessárias para garantir

controles oficiais referidos neste Regulamento.

a execução uniforme dos controles oficiais da

§ 1º Os serviços aduaneiros não permitirão a

introdução de animais, vegetais, inclusive

introdução ou o manuseio, em zonas primárias,

alimentos para animais, e produtos de origem

zonas francas e em aduanas especiais, de

animal e vegetal.

remessas

de

animais,

vegetais,

insumos,

inclusive alimentos para animais, e produtos de

Seção IX

origem animal e vegetal, sem a concordância da

Das Certificações

autoridade

competente

de

vigilância

agropecuária internacional do Ministério da

Art. 62. Compete às três Instâncias do Sistema

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária
e aos Sistemas Brasileiros de Inspeção de
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Produtos e Insumos Agropecuários, em suas

regulamentadas, serão definidos em normas

áreas de competência, implantar, monitorar e

específicas

gerenciar os procedimentos de certificação

certificação.

de

informações

relativas

à

sanitária, fitossanitária e de identidade e
qualidade, que têm como objetivo garantir a

Art. 64. Será implantado o cadastro nacional

origem, a qualidade e a identidade dos produtos

dos responsáveis técnicos habilitados a emitir a

certificados e dar credibilidade ao processo de

certificação sanitária de origem, fitossanitária

rastreabilidade.

de origem, de identidade e de qualidade, a

§ 1º Os processos de controles assegurarão as

permissão de trânsito de vegetais e guias de

condições para identificar e comprovar o

trânsito de animais, na forma definida pelo

fornecedor do material certificado na origem e

Ministério

no destino dos produtos, que serão identificados

Abastecimento, como Instância Central e

por códigos que permitam a sua rastreabilidade

Superior, e pela legislação pertinente.

da

Agricultura,

Pecuária

e

em toda a cadeia produtiva, na forma definida
em norma específica.

Art. 65. Sem prejuízo dos requisitos gerais

§ 2º Compete, na forma da lei, aos Fiscais

adotados para a sanidade agropecuária e de

Federais

normas brasileiras e internacionais, o processo

Agropecuários

a

emissão

dos

certificados oficiais agropecuários exigidos

de certificação observará:

pelo comércio internacional.

I - os modelos de certificados previstos nas
normas vigentes;

Art. 63. O Ministério da Agricultura, Pecuária

II - os requisitos sanitários e fitossanitários e o

e Abastecimento, como Instância Central e

respaldo legal para Certificação;

Superior, instituirá e coordenará bancos de

III - as qualificações dos responsáveis pela

dados de informações relativas à certificação.

certificação;

Parágrafo único. Os requisitos sanitários e

IV - as garantias e a confiabilidade da

fitossanitários para o trânsito agropecuário

certificação, incluindo a certificação eletrônica;

intermunicipal, interestadual e internacional de

V

animais, vegetais, produtos e subprodutos de

acompanhamento,

origem animal ou vegetal, e outros produtos

cancelamento, retificação e substituição de

que possam servir de substrato, meio de cultura,

certificados; e

vetor ou veículo de doenças ou pragas

-

os

procedimentos

para

emissão,

desdobramento,
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VI - os documentos que devem acompanhar a

§ 1º O cadastro é obrigatório e será efetuado

partida, remessa ou carga, após a realização dos

pelos serviços oficiais da esfera competente do

controles oficiais.

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária,
da

na

forma

definida

Agricultura,

Pecuária

pelo

Art. 66. Nos casos em que for exigida

Ministério

e

certificação, deverá ser assegurado que:

Abastecimento, como Instância Central e

I - existe relação e rastreabilidade garantida

Superior.

entre o certificado e a remessa, o lote, o item ou

§ 2º O cadastro conterá identificação individual

a partida;

única no Sistema Unificado de Atenção à

II - as informações constantes do certificado

Sanidade Agropecuária, que identificará o

são exatas e verdadeiras; e

interessado em todos os processos de seu

III - os requisitos específicos relativos à

interesse.

certificação foram atendidos.

§ 3º Sempre que existirem cadastros oficiais
previstos para outros fins, serão utilizadas,

Seção X

preferencialmente, suas informações e bases de

Dos Cadastros e Dos Registros

dados para subsidiar o cadastro único, e as
informações do Sistema Unificado de Atenção

Art. 67. O Ministério da Agricultura, Pecuária

à Sanidade Agropecuária, para o efeito

e Abastecimento, como Instância Central e

normalizado neste Regulamento.

Superior, na forma por ele definida, promoverá

§ 4º As autoridades competentes, nas três

a articulação, a coordenação e a gestão de

Instâncias do Sistema Unificado de Atenção à

banco de dados, interligando as três Instâncias

Sanidade Agropecuária, manterão atualizado o

do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

cadastro de estabelecimentos e produtores de

Agropecuária para o registro e cadastro único,

animais,

com base em identificação uniforme.

inclusive alimentos para animais, e produtos de

vegetais,

insumos

agropecuários,

origem animal e vegetal, sejam pessoas físicas
Art. 68. O Ministério da Agricultura, Pecuária

ou jurídicas, empresas, prestadores de serviços

e Abastecimento, como Instância Central e

ou organizações.

Superior, definirá os procedimentos a serem
observados para o cadastro de estabelecimentos

Art. 69. O Ministério da Agricultura, Pecuária

ou organizações.

e Abastecimento, como Instância Central e
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Superior, definirá os procedimentos a serem

observados no credenciamento de empresas ou

observados para o registro de estabelecimentos,

organizações interessadas na prestação de

organizações ou produtos nas formas previstas

serviços técnicos ou operacionais, conforme

neste Regulamento.

legislação pertinente.

§ 1º A concessão do registro pelo Sistema

§

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

credenciamento,

envolverá fiscalização e auditoria oficial, com o

efetuará visita ao local e emitirá laudo de

objetivo de verificar se as exigências legais e os

vistoria e relatórios pertinentes na forma

requisitos deste Regulamento foram atendidos.

regulamentada.

§ 2º O registro será utilizado exclusivamente

§ 2º A autoridade competente credenciará o

para a finalidade para a qual foi concedido,

prestador

sendo proibida a sua transferência ou utilização

demonstrado o cumprimento dos requisitos

em

pertinentes da legislação sanitária agropecuária

outras

unidades

ou

em

outros

1º

Sempre

de

que
a

receber
autoridade

serviço,

desde

pedido

de

competente

que

esteja

estabelecimentos.

e das demais exigências legais.

§ 3º O estabelecimento registrado fica obrigado

§ 3º Cabe à autoridade competente avaliar se o

a adquirir apenas material que esteja em

prestador de serviço atende aos requisitos de

conformidade com as exigências da legislação

procedimentos,

vigente.

equipamentos, conhecimento técnico e outras

§ 4º O estabelecimento registrado fica obrigado

exigências legais, na forma definida neste

a cooperar e a garantir o acesso às instalações

Regulamento e na legislação sanitária e

de pessoas habilitadas para realização de

fitossanitária específica.

pessoal,

infra-estrutura,

inspeção, fiscalização, auditoria, colheita de
amostras e verificação de documentos.

Art. 71. A autoridade competente, na forma
definida

pelo

Ministério

da

Agricultura,

Seção XI

Pecuária e Abastecimento, como Instância

Do Credenciamento de Prestadores de Serviços

Central e Superior, auditará e fiscalizará, a seu

Técnicos e Operacionais

critério, as atividades do prestador de serviço.
§

1º

Caso

detecte
a

deficiências

autoridade

ou

Art. 70. O Ministério da Agricultura, Pecuária

inconformidades,

competente

e Abastecimento, como Instância Central e

adotará medidas corretivas previstas em norma

Superior, definirá procedimentos a serem

específica, podendo, a seu critério, suspender a
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prestação dos serviços credenciados até a

tratamentos e procedimentos, e medidas de

correção das deficiências, em prazo definido.

segurança, conforme normas específicas;

§ 2º Decorrido o prazo definido no § 1º e

II - colocar à disposição da fiscalização

mantidas as deficiências e inconformidades,

sanitária agropecuária, das três Instâncias,

será iniciado processo de descredenciamento da

sempre que solicitada, documentação que

empresa ou organização, assegurando o direito

comprove o credenciamento, a relação de

de defesa, sem prejuízo da aplicação das

produtos e equipamentos utilizados, e o

penalidades definidas na legislação pertinente.

histórico

§ 3º Na reincidência de inconformidades ou

realizados;

deficiências e nos casos de constatação de

III - assegurar o acesso às suas instalações, para

inconformidades e deficiências consideradas

que a autoridade competente efetue visita ao

graves, na forma definida em norma específica,

local e emita laudo de vistoria e relatórios

a

o

pertinentes, na forma regulamentada, quando da

iniciará

solicitação de credenciamento ou a qualquer

autoridade

credenciamento

competente

suspenderá

imediatamente

e

processo de descredenciamento.

das

atividades

e

dos

serviços

tempo;
IV - comunicar à Instância correspondente

Art. 72. As autoridades competentes manterão

quaisquer

alterações

das

informações

cadastros atualizados, preferencialmente em

apresentadas em seu credenciamento, as quais

meio eletrônico, dos prestadores de serviço

serão submetidas à análise para aprovação e

credenciados, disponibilizando-os a todas as

autorização;

Instâncias do Sistema Unificado de Atenção

V - manter os registros e controles dos

Sanitária Agropecuária e ao público em geral,

processos e serviços prestados e realizados, por

no que couber.

um período mínimo de cinco anos; e
VI - garantir supervisão por responsável

Art. 73. Ao prestador de serviço credenciado

técnico,

observando

competirá:

agropecuária vigente.

legislação

sanitária

I - atender aos critérios, diretrizes, parâmetros e
especificações

de

serviços,

materiais

e

Art. 74. Norma específica editada pelo

produtos, instalações físicas, componentes de

Ministério

equipamentos e modalidades de aplicação dos

Abastecimento, como Instância Central e
Superior,

da

Agricultura,

definirá

os

Pecuária

processos

e

de
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credenciamento,

os

credenciamentos

serão

serviços

cujos

obrigatoriamente

Art. 76. As três Instâncias do Sistema

homologados e as regras específicas para a

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

homologação, observando legislação setorial.

são

responsáveis

pelo

atendimento

aos

compromissos e obrigações decorrentes de
Seção XII

acordos internacionais firmados pela União,

Da Habilitação de Profissionais e

relativos

Reconhecimentos

às

atividades

de

sanidade

agropecuária.
§ 1º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Art. 75. As três Instâncias do Sistema

Abastecimento, como Instância Central e

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

Superior,

poderão habilitar profissionais para prestar

implementação

serviços e emitir documentos, conforme a

interesse do setor agropecuário nacional, de

legislação vigente, na forma definida pelo

organismos internacionais e de acordos com

Ministério

governos estrangeiros.

da

Agricultura,

Pecuária

e

coordenará
de

e

acompanhará

decisões

relativas

a
ao

Abastecimento, como Instância Central e

§ 2º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Superior.

Abastecimento, como Instância Central e

§ 1º Caberá às respectivas Instâncias promover

Superior, sem prejuízo dos seus direitos e

e fiscalizar a execução das atividades do

obrigações nos foros internacionais, deverá:

profissional habilitado.

I - contribuir para a formulação consistente de

§ 2º A emissão de documentos e prestação de

normas técnicas internacionais relativas aos

serviços por profissionais privados habilitados

produtos

será

especiais

animais, e de normas sanitárias e fitossanitárias;

regulamentados pelo Ministério da Agricultura,

II - promover a coordenação dos trabalhos

Pecuária e Abastecimento, como Instância

sobre normas propostas por organizações

Central e Superior, observando as demais

internacionais relativas à defesa agropecuária,

legislações específicas.

quando justificada;

permitida

em

casos

agropecuários

e

alimentos

para

III - contribuir, sempre que relevante e
Seção XIII

adequado, para a elaboração de acordos sobre o

Do Atendimento aos Compromissos

reconhecimento da equivalência de medidas

Internacionais

específicas relacionadas com os produtos de
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origem animal e vegetal, e os alimentos para

II - métodos e técnicas de controle, a exemplo

animais;

da auditoria de sistemas concebidos pelos

IV - prestar especial atenção às necessidades

operadores, para dar cumprimento à legislação

específicas

sanitária agropecuária;

de

desenvolvimento

e

às

necessidades financeiras e comerciais das

III - métodos e técnicas de produção e

unidades da Federação, com vistas a garantir

comercialização de insumos, inclusive de

que as normas internacionais não criem

alimentos para animais, e de produtos de

obstáculos às suas exportações; e

origem animal e vegetal;

V - promover a coerência entre as normas

IV - meios, métodos e técnicas pedagógicas e

técnicas internacionais e a legislação de atenção

de comunicação, para execução das atividades

à

dos

sanidade

agropecuária,

assegurando

educadores

sanitaristas

simultaneamente que o nível de proteção não

componentes

da

cadeia

seja reduzido.

sociedade em geral; e

com

produtiva

os
e

da

V - outras ações específicas de competência de
Seção XIV
Da Formação de Pessoal

cada

instância,

Ministério

da

a

serem

Agricultura,

definidas

pelo

Pecuária

e

Abastecimento, como Instância Central e
Art. 77. As três Instâncias do Sistema

Superior.

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

§ 3º Os eventos de capacitação podem ser

serão responsáveis pela capacitação do seu

abertos a participantes de outros países.

corpo de profissionais.
§ 1º Os eventos de capacitação serão utilizados

Art. 78. O Ministério da Agricultura, Pecuária

para desenvolver abordagem harmônica dos

e Abastecimento, como Instância Central e

controles oficiais, nas três Instâncias do

Superior, proporá a política de capacitação,

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

ouvidas as Instâncias Intermediárias e Locais.

Agropecuária.
§ 2º O programa de capacitação e treinamento

Art. 79. A autoridade competente das três

abordará, entre outros, os seguintes temas:

Instâncias do Sistema Unificado de Atenção à

I - legislações nacional e internacional relativas

Sanidade Agropecuária garantirá que todo o seu

à sanidade agropecuária;

pessoal encarregado dos controles oficiais:
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I - tenha formação profissional exigida para as

análise de risco, exceto quando não for

atividades de sanidade agropecuária;

adequado às circunstâncias ou à natureza da

II - receba, na respectiva esfera de atuação,

medida.

capacitação e mandatos adequados para exercer

§ 3º Nas análises de risco, serão levadas em

as

consideração

suas

funções

com

competência,

as

informações

científicas

independência e isenção;

disponíveis, os processos e métodos de

III - mantenha-se atualizado na sua esfera de

produção pertinentes, os métodos para testes,

competência

amostragem

e,

se

necessário,

receba

e

inspeção

pertinentes,

a

regularmente formação suplementar; e

prevalência de pragas ou doenças específicas, a

IV - esteja apto a trabalhar em cooperação

existência de áreas e locais livres de pragas ou

multidisciplinar.

doenças, as condições ambientais e ecológicas e
os regimes de quarentena.

CAPÍTULO IV

§ 4º A determinação da medida a ser aplicada

DA METODOLOGIA E DOS

para alcançar o nível adequado de proteção

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

sanitária e fitossanitária, para determinado
risco, deverá considerar o dano potencial à

Seção I
Da Análise de Risco

saúde animal e à sanidade vegetal, as perdas
econômicas

no

caso

do

ingresso,

estabelecimento e disseminação de uma praga
Art. 80. A análise de risco será o método

ou doença, os custos de controle e erradicação

básico utilizado na definição dos procedimentos

no território, e a relação custo e benefício de

de atenção à sanidade agropecuária.

enfoques alternativos para limitar os riscos.

§ 1º As análises de risco serão elaboradas
utilizando as referências e os conceitos

Art. 81. As autoridades competentes das três

harmonizados internacionalmente e aprovadas

Instâncias do Sistema Unificado de Atenção à

em acordos firmados pelo Brasil.

Sanidade Agropecuária deverão estabelecer

§ 2º Para alcançar o objetivo geral de elevado

procedimentos para identificação de riscos, nas

nível de proteção à saúde animal e à sanidade

áreas de sua competência.

vegetal, a garantia da inocuidade dos produtos
de origem animal e vegetal, as medidas

Art. 82. Sempre que uma autoridade suspeitar

sanitárias e fitossanitárias serão baseadas em

que existe risco sanitário ou fitossanitário,
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solicitará informações adicionais às outras

§ 3º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Instâncias do Sistema Unificado de Atenção

Abastecimento, como Instância Central e

Agropecuária, que deverão transmitir com

Superior, analisará as regiões brasileiras,

urgência todas as informações pertinentes de

formulará diagnósticos e proporá linhas de ação

que disponham.

como estratégia para o desenvolvimento do
agronegócio local, regional ou nacional, com

Art. 83. As medidas corretivas necessárias para

base nos estudos de análise de risco.

determinar nível adequado de proteção sanitária
e fitossanitária para um local, Município, região

Seção II

ou Estado, para um risco identificado, serão

Da Análise de Perigo e Ponto Crítico de

compatíveis com o objetivo de reduzir ao

Controle

mínimo os efeitos negativos para o Sistema
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

Art. 84. Os produtores de animais, vegetais,

e para o comércio entre as áreas e localidades

insumos agropecuários, inclusive alimentos

envolvidas.

para animais, e produtos de origem animal e

§ 1º Nos casos em que a evidência científica for

vegetal observarão os princípios do sistema de

insuficiente para as análises de risco, a critério

Análises de Perigos e Pontos Críticos de

da autoridade competente poderão ser adotadas,

Controle

provisoriamente,

específicas.

medidas

sanitárias

ou

-

APPCC,

conforme

normas

fitossanitárias de proteção, com base em outras

§ 1º Os produtores de animais, vegetais,

informações disponíveis, incluindo as oriundas

insumos agropecuários e produtos de origem

de organizações internacionais de referência e

animal e vegetal, conforme normas específicas,

também de medidas sanitárias e fitossanitárias

devem:

aplicadas por outros países.

I - fornecer à autoridade competente as provas

§ 2º Serão realizadas análises de risco para

da observância do requisito estabelecido, sob a

autorização de importação de animais, vegetais

forma por ela exigida, considerando a natureza

e produtos, sempre que a condição sanitária ou

e a dimensão de sua atividade;

fitossanitária do país de origem, ou de seus

II - assegurar que todos os documentos que

países vizinhos, assim determinar, ou em caso

descrevem os processos desenvolvidos estejam

de descumprimento das condições sanitárias ou

sempre atualizados; e

fitossanitárias estabelecidas.
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III - conservar quaisquer outros documentos e

Art. 85. As normas complementares nacionais

registros, durante o período definido pelo

e estaduais de defesa agropecuária serão

Ministério

e

elaboradas com base nas diretrizes deste

Abastecimento, como Instância Central e

Regulamento, buscando proteger os interesses

Superior.

dos consumidores, da produção agropecuária e

§ 2º Serão definidas condições especiais para

dos produtores, no que se refere à qualidade de

pequenos produtores de animais e vegetais,

matérias-primas, aos insumos, à proteção contra

estabelecendo a utilização de processos citados

fraudes, às adulterações de produtos e práticas

nas diretrizes, para aplicação dos princípios do

que possam induzir o consumidor a erro,

APPCC ou dos sistemas equivalentes.

contemplando a garantia da sanidade de

§ 3º As condições devem especificar o período

animais e vegetais e a inocuidade de produtos

em que os produtores de animais e vegetais

de origem animal e vegetal.

deverão conservar documentos e registros.

Parágrafo único. Nas normas complementares

§ 4º Serão reconhecidos no Sistema Unificado

referidas no caput, serão definidas e enfatizadas

de Atenção à Sanidade Agropecuária, em atos

as responsabilidades do produtor em colocar no

específicos do Ministério da Agricultura,

mercado produtos e serviços seguros, o

Pecuária e Abastecimento, como Instância

autocontrole da produção e os pontos críticos

Central e Superior, ações, programas e projetos

de controle de cada processo aprovado.

da

Agricultura,

Pecuária

implantados com o objetivo de valorizar as
atividades de controle relacionadas com o
sistema APPCC.

Seção II
Da Elaboração de Normas Complementares de
Boas Práticas

CAPÍTULO V
DAS NORMAS COMPLEMENTARES DA

Art. 86. As três Instâncias do Sistema

DEFESA AGROPECUÁRIA

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária
elaborarão normas complementares de boas

Seção I

práticas para a sanidade agropecuária, incluindo

Do Compromisso com o Consumidor e com o

procedimentos-padrão de higiene operacional

Produtor

para viabilizar a aplicação dos princípios de
análise de risco de pragas e doenças, e análise
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de perigos e pontos críticos de controle, em

DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO

conformidade com este Regulamento.

CONTROLE

§ 1º O Conselho Nacional de Política Agrícola
aprovará as normas complementares nacionais

Seção I

e estaduais, e determinará suas revisões

Do Controle Laboratorial

periódicas.
§ 2º O objetivo da revisão é assegurar que as

Art. 88. Os métodos de análise devem obedecer

normas complementares continuem a ser

aos seguintes critérios:

aplicadas objetivamente e incorporem os

I - exatidão;

desenvolvimentos científicos e tecnológicos.

II

§ 3º Os títulos e as referências das normas

concentrações);

complementares nacionais serão publicados e

III - limite de detecção;

divulgados em todo o território nacional

IV - limite de determinação;

§ 4º As normas complementares nacionais de

V - precisão;

boas práticas serão elaboradas por cadeia

VI - recuperação;

produtiva, e com a participação dos produtores

VII - seletividade;

e demais agentes dessa cadeia, considerando

VIII - sensibilidade;

também as normas complementares de práticas

IX - linearidade;

pertinentes dos organismos internacionais de

X - incerteza das medições; e

referência.

XI

-

aplicabilidade

-

outros

(matriz

critérios

que

e

gama

de

possam

ser

selecionados, consoante as necessidades.
Art. 87. As Instâncias Intermediárias poderão

§ 1º Os valores que caracterizam a precisão

elaborar, a seu critério e observando interesses

referida no inciso V devem ser obtidos a partir

específicos,

de ensaio coletivo, conduzido de acordo com

as

suas

próprias

normas

complementares de boas práticas, as quais serão

protocolos

nacionalmente

enviadas para o conhecimento do Ministério da

internacionalmente reconhecidos e, quando

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

tenham

Instância Central e Superior, e das demais

desempenho para os métodos analíticos, a

Instâncias Intermediárias.

precisão

sido

será

conformidade.
CAPÍTULO VI

estabelecidos

baseada

em

ou

critérios

testes

de

de
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§ 2º Os resultados do ensaio coletivo serão

§ 2º Na ausência de normas nacionais, ou de

publicados ou acessíveis sem restrições.

normas

§ 3º Os métodos de análise uniformemente

internacionalmente,

aplicáveis a vários grupos de produtos serão

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

preferidos em relação aos métodos aplicáveis

Instância Central e Superior, aprovará normas

unicamente a produtos específicos.

ou instruções, definindo métodos adequados

§ 4º Serão definidas normas e diretrizes

para cumprir o objetivo pretendido.

especiais, buscando harmonização, para as

§ 3º Os métodos de análise serão caracterizados

situações em que:

pelos critérios definidos por este Regulamento.

ou

protocolos
o

reconhecidos
Ministério

da

I - os métodos de análise só possam ser
validados em laboratórios credenciados ou de

Art. 91. As autoridades competentes do

referência; e

Ministério

II - os critérios de desempenho para os métodos

Abastecimento, como Instância Central e

analíticos

Superior, regulamentarão os procedimentos de

forem

baseados

em

testes

de

conformidade.

da

Agricultura,

Pecuária

e

contraprovas e estabelecerão procedimentos
adequados para garantir o direito de os

Art. 89. Os métodos de análise adaptados nos

produtores de animais, vegetais, insumos,

termos deste Regulamento serão formulados de

inclusive alimentos para animais, produtos de

acordo com as especificações e os métodos de

origem animal e vegetal, cujos produtos sejam

análise

sujeitos à amostragem e à análise, solicitarem o

preconizados

nacional

ou

internacionalmente.

parecer de outro perito credenciado, na forma
regulamentada, sem prejuízo da obrigação das
Seção II

Das Amostras

autoridades competentes tomarem medidas
rápidas, em caso de emergência.
Parágrafo

único.

Não

se

aplicam

os

Art. 90. Os métodos de amostragem e de

procedimentos de contraprova e parecer de

análise utilizados nos controles oficiais devem

outro perito, quando se tratar de riscos

respeitar as normas brasileiras aplicáveis.

associados a animais, vegetais e produtos

§ 1º Os métodos de análise serão validados em

agropecuários perecíveis.

laboratório, observando regra nacional ou
protocolo internacionalmente recomendado.
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Art. 92. As amostras serão adequadamente

Central e Superior, poderão ser solicitadas,

coletadas,

antes

manuseadas,

acondicionadas,

das

auditorias

gerais,

informações

controles

sanitários

identificadas e transportadas, de forma a

atualizadas

dos

garantir a sua validade analítica.

agropecuários

elaborados

pelas

Instâncias

Intermediárias e Locais.
Seção III
Dos Controles do Sistema Unificado de

Art.

Atenção à Sanidade Agropecuária

94.

As

auditorias

gerais

serão

complementadas por auditorias e inspeções
específicas

em

uma

ou

mais

áreas

Art. 93. O Ministério da Agricultura, Pecuária

determinadas.

e Abastecimento, como Instância Central e

§ 1º As auditorias e inspeções específicas

Superior,

destinam-se a:

realizará

auditorias

gerais

e

específicas nas demais Instâncias, com o

I - avaliar a aplicação do plano nacional de

objetivo de avaliar a conformidade dos

controle plurianual, da legislação em matéria de

controles e atividades efetuados com base nos

animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos

planos nacionais de controle plurianuais.

para animais, produtos de origem animal e

§ 1º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

vegetal e da legislação em matéria de sanidade

Abastecimento, como Instância Central e

vegetal e saúde dos animais, e podem incluir, se

Superior, pode nomear peritos das Instâncias

for o caso, inspeções no local dos serviços

Intermediárias ou Locais, se necessário, para

oficiais e das instalações associadas à cadeia

executar ou apoiar as auditorias gerais e

produtiva objeto da auditoria;

específicas nas demais Instâncias.

II - avaliar as condições de funcionamento e a

§ 2º As auditorias gerais e específicas serão

organização

organizadas em articulação e cooperação com

Intermediárias e Locais;

as autoridades competentes das Instâncias

III - identificar, avaliar e propor planos de

Intermediárias e Locais.

contingência ou de emergência, para problemas

§ 3º As auditorias gerais serão efetuadas

relevantes, críticos ou recorrentes nas Instâncias

regularmente, com base nos planos de controle

Intermediárias e Locais; e

plurianuais.

IV - investigar situações de emergência,

§ 4º A critério do Ministério da Agricultura,

problemas emergentes, resolução de planos de

Pecuária e Abastecimento, como Instância

dos

trabalhos

das

Instâncias
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contingências ou aperfeiçoamentos adotados

Pecuária e Abastecimento, como Instância

nas Instâncias Intermediárias e Locais.

Central e Superior;

§ 2º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

II - realizar suas próprias auditorias gerais e

Abastecimento, como Instância Central e

específicas;

Superior, elaborará relatório sobre os resultados

III - adotar medidas corretivas, atendendo às

de cada auditoria de que participar.

recomendações resultantes das auditorias;

§ 3º Os relatórios conterão, se for o caso,

IV - prestar toda a assistência necessária e

recomendações

Instâncias

fornecer toda a documentação e qualquer outro

Intermediárias e Locais, para a melhoria do

apoio técnico solicitados pelo Ministério da

cumprimento da legislação em matéria de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

defesa agropecuária.

Instância Central e Superior; e

§ 4º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

V - garantir aos auditores do Ministério da

Abastecimento, como Instância Central e

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

Superior, fornecerá à autoridade competente o

Instância Central e Superior, o acesso a todas as

projeto de relatório, para que a Instância

instalações ou partes de instalações e às

auditada formule, no prazo de trinta dias,

informações, incluindo sistemas de informação,

parecer e observações.

relevantes para a auditoria.

§

5º

As

dirigidas

manifestações

às

das

Instâncias

Intermediárias e Locais farão parte do relatório

Art. 96. O Ministério da Agricultura, Pecuária

final, desde que sejam encaminhadas no prazo

e Abastecimento, como instância central e

definido no § 4º

superior, avaliará, a qualquer tempo, a condição

§ 6º Os relatórios serão divulgados observando

sanitária ou fitossanitária, ou a equivalência dos

a forma regulamentada pelo Ministério da

sistemas sanitários agropecuários, adotadas

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

pelas

Instância Central e Superior.

(Redação dada pelo(a) Decreto 7.216/2010)

instâncias

intermediárias

e

locais.

______________________________________
Art. 95. As Instâncias Intermediárias e Locais

_________ Redação(ões) Anterior(es)

deverão:
I - participar das auditorias gerais e específicas,

Seção IV

realizadas pelo Ministério da Agricultura,

Do Controle de Importação e Exportação
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Art. 97. Os importadores de animais, vegetais,

Superior, definirá, em normas específicas, por

insumos agropecuários, inclusive alimentos

país, controles especiais prévios à exportação

para animais, produtos de origem animal e

para o Brasil de animais, vegetais, insumos,

vegetal e outros produtos que possam constituir

inclusive alimentos para animais, e produtos de

risco de introdução e disseminação de doenças

origem animal e vegetal, para verificar o

e pragas, ficam obrigados a observar os

atendimento dos requisitos e demais exigências

requisitos deste Regulamento e das normas

deste Regulamento.

definidas pelo Ministério da Agricultura,

§ 1º A aprovação será aplicável aos animais,

Pecuária e Abastecimento, como Instância

vegetais, insumos, inclusive alimentos para

Central e Superior.

animais, e produtos de origem animal e vegetal
originários de país, desde que tenha acordo

Art. 98. O Ministério da Agricultura, Pecuária

sanitário com o Brasil, e será concedida para

e Abastecimento, como Instância Central e

um ou mais produtos.

Superior, elaborará e atualizará lista de pragas e

§ 2º Sempre que tenha sido concedida a

doenças, animais, vegetais, insumos, inclusive

aprovação de que trata o § 1º, os controles na

alimentos para animais, e produtos de origem

importação dos animais, vegetais, insumos,

animal e vegetal, com base em análise de risco,

inclusive alimentos para animais, e produtos de

as quais estarão sujeitas a controles oficiais nos

origem animal e vegetal serão simplificados e

pontos de ingresso do território nacional, a

expeditos em conformidade com o risco

critério das autoridades.

associado e com as regras específicas definidas
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e

Art. 99. As autoridades competentes do

Abastecimento, como Instância Central e

Ministério

Superior.

da

Agricultura,

Pecuária

e

Abastecimento, como Instância Central e

§ 3º Os controles prévios à exportação

Superior, realizarão controles oficiais para

realizados no país de origem permanecem

verificar a conformidade com os aspectos da

eficazes, podendo, a critério da autoridade

legislação

competente, ser solicitada a realização de novos

em

matéria

de

importação

e

exportação, definidos neste Regulamento.

controles oficiais para certificar a sanidade, a
fitossanidade e a qualidade dos animais,

Art. 100. O Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, como Instância Central e

vegetais, insumos, inclusive alimentos para
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animais, e produtos de origem animal e vegetal

§ 7º A autoridade competente ou o organismo

importados.

de controle do país exportador assegurarão a

§ 4º A aprovação referida no § 1º será

certificação oficial de cada remessa controlada,

concedida, desde que:

antes da respectiva entrada em território

I - auditorias ou procedimentos oficiais,

nacional.

realizados

§ 8º A aprovação especificará modelo para os

com

base

em

especificações

definidas pelo Ministério da Agricultura,

certificados.

Pecuária e Abastecimento, como Instância

§ 9º Quando os

Central e Superior, comprovem que os animais,

importações sujeitas ao procedimento referido

vegetais, insumos, inclusive alimentos para

revelarem

animais, e produtos de origem animal e vegetal,

Regulamento, as autoridades do Ministério da

exportados

os

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

requisitos deste Regulamento ou requisitos

Instância Central e Superior, ampliarão as

equivalentes; e

verificações e os controles, observando a

II - controles efetuados no país de origem, antes

gravidade

da

considerados

novas análises de riscos e notificando, de

suficientemente eficientes e eficazes para

imediato, os países exportadores, segundo os

substituir ou reduzir os controles documentais,

acordos sanitários agropecuários.

de

§ 10. Persistindo o descumprimento referido no

para

o

expedição,

identidade

Brasil,

cumprem

sejam

e

físicos

previstos

neste

qualquer

do

controles oficiais

descumprimento

descumprimento,

das

deste

realizando

Regulamento.

§ 9º, ou constatado que o descumprimento

§ 5º A aprovação identificará a autoridade

coloca

competente do país de origem, sob cuja

Regulamento,

responsabilidade

agropecuária,

os

controles

prévios

à

em

risco

os

objetivos

inclusive
deixa

de

o

regime

exportação são efetuados.

imediatamente,

§ 6º A autoridade competente ou o organismo

simplificado ou expedito.

deste

a

sanidade

ser

aplicável,

de

controle

de controle especificado na aprovação do país
exportador são responsáveis pelos contatos com

Art. 101. No que se refere à exportação ou

o Ministério da Agricultura, Pecuária e

reexportação de animais, vegetais, insumos,

Abastecimento, como Instância Central e

inclusive alimentos para animais, produtos de

Superior.

origem

animal

e

vegetal,

deverão

ser

observados os requisitos deste Regulamento e
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da legislação sanitária agropecuária vigente,

VII - documentos que devem acompanhar as

além

remessas, quando tiverem sido recolhidas

das

exigências

legais

dos

países

importadores.

amostras.

Art. 102. O Ministério da Agricultura, Pecuária

Art. 103. O Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, como Instância Central e

e Abastecimento, como Instância Central e

Superior, estabelecerá normas específicas para

Superior, poderá, a qualquer tempo, avaliar a

a execução dos controles da importação para:

condição sanitária ou de equivalência da

I - animais e vegetais sem valor comercial,

legislação

quando for utilizado meio de transporte

agropecuários

internacional;

importadores, em relação à legislação de defesa

II - isenções ou condições específicas aplicáveis

agropecuária brasileira.

a

de

§ 1º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

processamento, industrialização e imediata

Abastecimento, como Instância Central e

reexportação;

Superior, poderá nomear, a seu critério, peritos

III - produtos de origem animal e vegetal, para

ou especialistas para tarefas específicas e

abastecimento da tripulação e dos passageiros

definidas no caput deste artigo.

de meios de transporte internacionais;

§ 2º As avaliações incluirão, entre outras:

IV - insumos, inclusive alimentos para animais

I - consistência e coerência da legislação de

e produtos de origem animal e vegetal,

defesa agropecuária do país exportador;

encomendados por via postal, pelo correio, por

II - organização e funcionamento dos serviços

telefone ou pela rede mundial de computadores,

oficiais, das autoridades competentes do país

e entregues ao consumidor;

exportador,

V - alimentos para animais e produtos de

independência;

origem animal e vegetal, transportados por

III - qualificação do pessoal e equipe para o

passageiros e pela tripulação de meios de

desempenho dos controles oficiais;

transporte internacionais;

IV

VI - remessas de origem brasileira, que sejam

laboratórios e instalações de diagnóstico;

devolvidas por países importadores; e

V

determinados

procedimentos

e

dos
de

suas

sistemas

países

sanitários

exportadores

competências

e

e

sua

- infra-estrutura disponível, incluindo

-

existência

e

procedimentos de controle;

funcionamento

de
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VI - situação dos controles de saúde animal,

IX - identificação de riscos associados a

zoonoses e no domínio fitossanitário, e

animais, vegetais e produtos agropecuários

procedimentos de notificação de surtos, focos

perecíveis; e

ou eventos de doenças de animais e vegetais; e

X - necessidade de investigar situações de

VII - garantias que podem oferecer para o

emergência num país exportador.

cumprimento dos requisitos nacionais ou para a
equivalência sanitária.

Art. 104. Quando forem identificados riscos

§ 3º A freqüência da avaliação sobre as

associados a animais, vegetais e produtos

condições sanitárias agropecuárias vigentes nos

agropecuários perecíveis, na análise de risco, o

países

Ministério

exportadores

para

o

Brasil

será

da

Agricultura,

Pecuária

e

determinada com base em:

Abastecimento, como Instância Central e

I - análise de risco dos produtos exportados;

Superior, adotará, de imediato, medidas de

II - disposições da legislação brasileira;

emergência nos termos deste Regulamento ou

III - volume e natureza das importações do país

nas

em questão;

agropecuária previstas na legislação pertinente.

disposições

de

proteção

à

sanidade

IV - resultados das avaliações anteriores,
efetuadas pelo Ministério da Agricultura,

Art. 105. O Ministério da Agricultura, Pecuária

Pecuária e Abastecimento, como Instância

e Abastecimento, como Instância Central e

Central e Superior;

Superior, elaborará relatório sobre os resultados

V - resultados dos controles na importação;

de

VI

recomendações pertinentes.

-

informações

recebidas

de

outros

cada

avaliação

efetuada,

incluindo

organismos;
VII - informações recebidas de organismos

Art. 106. O Ministério da Agricultura, Pecuária

internacionalmente

e Abastecimento, como Instância Central e

reconhecidos,

como

a

Organização Mundial de Saúde, o Codex

Superior,

Alimentarius,

de

exportadores informações sobre a organização e

Proteção de Vegetais e a Organização Mundial

a gestão dos sistemas de controle sanitário

de Saúde Animal;

agropecuário.

VIII - detecção de doenças e pragas no país

§

exportador;

relacionadas aos resultados dos controles do

Convenção

Internacional

1º

As

poderá

solicitar

informações

país exportador.

aos

referidas

países

estarão
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§ 2º Se um país exportador não fornecer essas

§ 3º O reconhecimento de equivalência será

informações ou se essas informações não forem

revogado, de imediato e de forma unilateral,

corretas, o Brasil exigirá, unilateralmente e de

sempre que deixem de ser cumpridas quaisquer

imediato, a aplicação dos controles plenos de

das condições estabelecidas.

importação, sem quaisquer concessões.
§ 3º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Art. 108. O Ministério da Agricultura, Pecuária

Abastecimento, como Instância Central e

e Abastecimento, como Instância Central e

Superior, estabelecerá a forma como as

Superior, fica autorizado a executar ações

informações

preparadas,

conjuntas e apoiar os países vizinhos, em

organizadas e apresentadas, e as medidas de

matéria de sanidade dos animais, vegetais,

transição destinadas a dar tempo aos países

insumos, inclusive alimentos para animais, e

exportadores para preparar tais informações.

produtos de origem animal e vegetal, a fim de

serão

coletadas,

desenvolver
Art.

107.

Os

acordos

de

equivalência

reconhecem que as medidas aplicadas no país

a

capacidade

institucional

necessária para cumprir as condições referidas
neste Regulamento.

exportador oferecem garantias equivalentes às
aplicadas no Brasil.

CAPÍTULO VII

§ 1º Para a determinação de equivalência, serão

DA COOPERAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA

avaliados:
I - natureza e conteúdo dos certificados que

Art.

devem acompanhar os produtos;

competentes das Instâncias Locais e em

II

-

requisitos

específicos

aplicáveis

à

109.

A

pedido

das

autoridades

colaboração com elas, a Instância Intermediária

exportação para o Brasil; e

prestará cooperação e assistência às Instâncias

III - resultados de auditorias.

Locais.

§ 2º O Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, como Instância Central e

Art.

110.

A

Superior, elaborará e manterá atualizadas listas

competentes das Instâncias Intermediárias e em

de regiões ou estabelecimentos dos quais são

colaboração

permitidas importações pelo Brasil, observando

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

o sistema de equivalência.

Instância

com

Central

pedido

elas,

e

das

o

autoridades

Ministério

Superior,

da

prestará
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cooperação

e

assistência

às

Instâncias

emergencial

e

temporária

em

caso

de

Intermediárias.

descumprimento, por parte das Instâncias

Parágrafo único. A cooperação e assistência do

Intermediárias, de obrigações estabelecidas

Ministério

e

neste Regulamento e na legislação sanitária

Abastecimento, como Instância Central e

agropecuária, que comprometam os objetivos

Superior, contemplará, em especial:

do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

I - esclarecimentos sobre a legislação nacional

Agropecuária.

de defesa agropecuária;

§ 1º Sempre que a autoridade competente do

II - informações e dados disponíveis, em nível

Ministério

nacional, que possam ser úteis para o controle

Abastecimento, como Instância Central e

nas Instâncias Intermediárias e Locais para

Superior, identifique descumprimento, tomará

garantir a universalidade, a harmonização, a

medidas que garantam que as Instâncias

eqüidade e a efetividade dos controles e das

Intermediárias ou Locais possam resolver a

ações de sanidade agropecuária; e

situação.

III - suporte operacional necessário aos

§ 2º Ao decidir pela assistência, em função da

controles de responsabilidade das Instâncias

incapacidade operacional ou temporal das

Intermediárias e Locais no Sistema Unificado

Instâncias Intermediárias em cumprir o que

de Atenção à Sanidade Agropecuária.

estabelece o § 1º, a autoridade competente do

da

Agricultura,

Pecuária

Ministério

da

da

Agricultura,

Agricultura,

Pecuária

e

Pecuária

e

Art. 111. A Instância Intermediária adotará

Abastecimento, como Instância Central e

medidas

Superior,

de

assistência

emergencial

e

levará

em

consideração

os

temporária, em caso de descumprimento, por

antecedentes e a natureza do descumprimento.

parte das Instâncias Locais, de obrigações

§ 3º A ação de assistência referida no caput

estabelecidas

pode incluir uma ou mais das seguintes

agropecuária

na
e

legislação

neste

sanitária

Regulamento,

que

medidas:

comprometa os objetivos do Sistema Unificado

I - adoção de procedimentos sanitários ou de

de Atenção à Sanidade Agropecuária.

quaisquer

outras

medidas

consideradas

necessárias para garantir a segurança dos
Art. 112. O Ministério da Agricultura, Pecuária

animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos

e Abastecimento, como Instância Central e

para animais, produtos de origem animal e

Superior,

adotará

medidas

de

assistência
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vegetal, e das normas relativas à saúde dos

Art. 113. As sanções às infrações relacionadas

animais;

com a sanidade agropecuária serão aplicadas na

II - restrição ou proibição da colocação de

forma definida em legislação específica, nas

produtos no mercado;

esferas federal, estadual e municipal.

III

-

acompanhamento

e,

se

necessária,

determinação de recolhimento, retirada ou

Art. 114. Todos os procedimentos do Sistema

destruição de produtos;

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

IV - autorização de utilização de insumos,

deverão ser documentados.

inclusive alimentos para animais, produtos de
origem animal e vegetal, para fins diferentes

Art. 115. No caso de descumprimento das

daqueles a que inicialmente se destinavam;

normas de sanidade agropecuária, os produtores

V

-

suspensão

do

funcionamento

ou

de

animais,

vegetais,

insumos,

inclusive

encerramento da totalidade ou de parte das

alimentos para animais, produtos de origem

atividades de produção ou de empresas;

animal e vegetal, serão formalmente notificados

VI

-

suspensão

ou

cancelamento

do

pela autoridade competente.

VII - quaisquer outras medidas consideradas

Seção I

adequadas pela autoridade competente do

Dos Controles de Crises

credenciamento concedido; e

Ministério

da

Agricultura,

Pecuária

e

Abastecimento, como Instância Central e

Art. 116. O Sistema Unificado de Atenção à

Superior.

Sanidade Agropecuária disporá de Manual de

§ 4º O ônus decorrente das ações estabelecidas

Procedimentos de Gestão de Crises e de Grupos

no § 3º será de responsabilidade dos produtores

Especiais de Ação Emergencial para Sanidade

de

Agropecuária,

animais,

vegetais,

insumos,

inclusive

que

definidas

observarão

alimentos para animais, e produtos de origem

específicas

pelo

animal e vegetal, cabendo recurso, na forma

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

normas

Ministério

da

regulamentada pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, como Instância

Art. 117. Para a implementação das orientações

Central e Superior.

contidas no Manual de Procedimentos de
Gestão de Crises, as três Instâncias do Sistema
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária
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elaborarão, de forma proativa, planos de

conhecimento de caso de descumprimento e

contingência e de emergência que definam as

esse caso possa ter implicações para o Sistema

medidas aplicáveis imediatamente, sempre que

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

se verifique risco para a sanidade agropecuária,

para outra Instância Intermediária, transmitirá

quer diretamente, quer por intermédio do

imediatamente essas informações ao Ministério

ambiente.

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

§ 1º Os planos de contingência e de emergência

como Instância Central e Superior, e à outra

especificarão as autoridades administrativas que

Instância Intermediária, sem necessidade de

devem intervir, os respectivos poderes e

pedido prévio.

responsabilidades, os canais e os procedimentos

§ 1º As Instâncias que receberem as referidas

para a troca de informações entre os diferentes

informações procederão a investigações e

intervenientes.

informarão à Instância que as prestou os

§ 2º As Instâncias Intermediárias, em suas áreas

resultados das investigações e, se for caso, as

de abrangência, revisarão e adequarão os planos

medidas adotadas, em especial a aplicação de

de contingência e de emergência às suas

assistência, sem pedido prévio.

condições específicas.

§ 2º Se as autoridades competentes das
Instâncias envolvidas tiverem motivos para

Art.

118.

As

Instâncias

Intermediárias

supor que essas medidas não são adequadas,

prestarão assistência mútua, mediante pedido

devem procurar, em conjunto, as formas e os

ou por iniciativa própria, sempre que os

meios de solucionar o descumprimento.

resultados dos controles oficiais impliquem

§ 3º As Instâncias Intermediárias informarão ao

adoção de medidas emergenciais em mais de

Ministério

uma Instância Intermediária.

Abastecimento, como Instância Central e

Parágrafo único. A assistência mútua das

Superior, se não conseguirem chegar a um

Instâncias Intermediárias pode incluir, se for o

acordo sobre as medidas adequadas e se a não-

caso, a participação em controles no local,

conformidade afetar o Sistema Unificado de

efetuados pela autoridade competente de outras

Atenção à Sanidade Agropecuária como um

Instâncias Intermediárias.

todo.

da

Agricultura,

Pecuária

e

§ 4º Constatada que a não-conformidade pode
Art.

119.

competente

Sempre
das

que
três

uma

autoridade

Instâncias

tome

afetar a sanidade agropecuária em âmbito
regional

ou

nacional,

o

Ministério

da
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como

Distrito Federal e dos Municípios, e seus

Instância

realizará

respectivos programas de ação; e

na

III - organizados e executados em função dos

Central

assistência, sem

e

Superior,

pedido prévio,

área

identificada.

perigos identificados

e relacionados com

animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos
Art. 120. O Ministério da Agricultura, Pecuária

para animais, e produtos de origem animal e

e Abastecimento, como Instância Central e

vegetal.

Superior, suspenderá a aplicação de medidas

§ 1º Os Planos Plurianuais de Atenção à

sanitárias ou fitossanitárias injustificadas, ou

Sanidade Agropecuária definirão as metas, as

contrárias

responsabilidades respectivas de cada Instância,

à

legislação

de

sanidade

agropecuária, entre instâncias do Sistema

os

Unificado

contrapartidas

de

Atenção

à

Sanidade

Agropecuária, adotando medidas pertinentes.

recursos

necessários,
financeiras,

e

inclusive
fontes

de

financiamento.
§ 2º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

CAPÍTULO VIII

Abastecimento definirá a forma de aplicação

DO PLANEJAMENTO

dos recursos da União, observando a legislação
pertinente.

Art. 121. O Ministério da Agricultura, Pecuária

§

e Abastecimento, como Instância Central e

responsabilidade pela aplicação dos recursos e

Superior, institucionalizará Planos Plurianuais

total observância dos Planos Plurianuais de

de

Atenção à Sanidade Agropecuária, acordados

Atenção

à

Sanidade

Agropecuária,

estratégicos e executivos, articulados entre as

3º

As

três

Instâncias

assumem

a

conjuntamente.

três Instâncias do Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária, os quais

Art. 122. O Ministério da Agricultura, Pecuária

serão:

e Abastecimento, como Instância Central e

I - elaborados de cinco em cinco anos, com a

Superior, estabelecerá calendário de elaboração

participação dos segmentos sociais e dos

e atualização dos Planos Plurianuais de Atenção

governos envolvidos, com atualizações anuais;

à Sanidade Agropecuária, de forma a subsidiar

II - referências para a elaboração do Plano

a elaboração do Plano Plurianual do Governo

Plurianual

Federal.

do

Governo

Federal,

planos

equivalentes dos Governos estaduais e do
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§ 1º O Plano Plurianual de Atenção à Sanidade

§ 2º Os Planos Plurianuais de Atenção à

Agropecuária deve conter informações gerais

Sanidade Agropecuária podem ser alterados

sobre:

durante a sua aplicação.

I - objetivos estratégicos do plano e a forma

§ 3º As alterações serão efetuadas levando em

como estes se refletem na atribuição de

consideração, entre outros:

prioridades e de recursos;

I - aparecimento de novas doenças ou pragas de

II - categoria ou classificação de riscos das

impacto, ou de outros riscos;

atividades;

II - nova legislação e ajustes definidos pela

III - designação das autoridades competentes e

Instância Central e Superior;

respectivas funções, nos diversos níveis de

III - alterações significativas na estrutura, na

atuação, e os recursos de que dispõem;

gestão ou no funcionamento das autoridades

IV - organização e gestão dos controles oficiais,

competentes;

incluindo controles oficiais nos diferentes

IV - resultados dos controles oficiais efetuados

estabelecimentos;

no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

V

-

sistemas

de

controle

aplicados

e

Agropecuária;

coordenação entre as autoridades competentes,

V - descobertas científicas;

responsáveis pelos controles oficiais;

VI -

VI - eventual delegação de tarefas;

realizadas pelas três Instâncias ou de missões

VII - métodos para assegurar o respeito aos

técnicas internacionais; e

critérios operacionais;

VII - resultado das auditorias efetuadas pela

VIII - formação do pessoal encarregado dos

Instância Central e Superior.

controles oficiais;

§ 4º Os Planos Plurianuais de Atenção à

IX - procedimentos documentados;

Sanidade Agropecuária contemplarão:

X - organização e funcionamento de planos de

I - abordagem coerente, global e integrada da

contingência e de emergência, em caso de

legislação;

doenças e pragas de impacto, e de outros riscos;

II - prioridades em função de riscos;

XI - organização da cooperação e da assistência

III - critérios para categoria ou classificação de

mútua;

riscos das atividades;

XII - mecanismos de articulação institucional; e

IV - procedimentos de controle e correção;

XIII - órgãos colegiados e de cooperação e

V - compromissos internacionais, multilaterais

assistência, a exemplo da extensão rural.

ou bilaterais, relativos à sanidade agropecuária;

sugestões

de

consultorias

técnicas
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VI - indicadores nas fases da cadeia produtiva

III - tipo e número de casos de descumprimento

que fornecerão as informações representativas

identificados, e localização geográfica dos

do

principais eventos, preferencialmente utilizando

cumprimento

da

legislação

sanitária

agropecuária;

mapas eletrônicos; e

VII - sistemas de boas práticas, em todas as

IV - recomendações para o aperfeiçoamento da

etapas das cadeias produtivas;

execução das atividades previstas nos Planos

VIII - sistemas de controle da rastreabilidade;

Plurianuais

IX - sistemas de avaliação de desempenho e dos

Agropecuária subseqüentes.

resultados

das

ações

de

controle,

de

Atenção

à

Sanidade

com

indicadores de desempenho;

Art. 124. O relatório deverá ser submetido ao

X - normas e recomendações dos organismos

Conselho Nacional de Política Agrícola, que o

internacionais de referência;

encaminhará, com suas recomendações, ao

XI - critérios para realização das auditorias; e

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e

XII - estrutura dos relatórios anuais e

Abastecimento, que o divulgará ao público em

informações que neles devem ser incluídas.

geral.

Art. 123. Após o primeiro ano do início da

CAPÍTULO IX

execução dos Planos Plurianuais de Atenção à

DOS RECURSOS E DO FINANCIAMENTO

Sanidade Agropecuária e, posteriormente, a
cada ano, serão preparados e publicados

Art. 125. É responsabilidade das três Instâncias

relatórios indicativos da evolução dos trabalhos

garantir os recursos necessários para as

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e

atividades do Sistema Unificado de Atenção à

Abastecimento, como Instância Central e

Sanidade Agropecuária, em suas respectivas

Superior, com as seguintes indicações:

jurisdições, observando a legislação pertinente.

I - alterações propostas ou introduzidas nos

§ 1º As Instâncias do Sistema Unificado de

Planos Plurianuais de Atenção à Sanidade

Atenção à Sanidade Agropecuária podem

Agropecuária;

cobrar taxas ou encargos, conforme suas

II - resultados dos controles e das auditorias

respectivas legislações pertinentes, para cobrir

realizados

as

no

ano

anterior,

conforme

despesas

ocasionadas

pelos

controles

disposições dos Planos Plurianuais de Atenção

oficiais, vedada a duplicidade de cobrança

à Sanidade Agropecuária;

pelos serviços prestados.
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§ 2º Sempre que efetue simultaneamente vários

medidas

corretivas

e

outros

controles

controles oficiais no mesmo estabelecimento, a

adicionais, para verificar a dimensão e a

autoridade competente deve considerá-los como

solução do problema.

uma única atividade e cobrar uma única taxa.
§ 3º No ato do recolhimento de qualquer taxa

Art. 129. O Ministério da Agricultura, Pecuária

relativa ao Sistema Unificado de Atenção à

e Abastecimento, como Instância Central e

Sanidade Agropecuária, será, obrigatoriamente,

Superior, poderá suspender repasses de recursos

emitido um comprovante do pagamento, na

para as Instâncias Intermediárias e Locais nos

forma regulamentada.

seguintes casos:
I - descumprimento deste Regulamento e das

Art. 126. As Instâncias do Sistema Unificado

demais

normas

específicas

de Atenção à Sanidade Agropecuária podem

agropecuária;

fixar, com base em legislação própria, taxas

II - descumprimento das atividades e metas

diferenciadas para os serviços que prestam ou

previstas nos Planos Plurianuais de Atenção à

isentá-las em situações específicas.

Sanidade

Agropecuária,

específicos,

quando

e
não

de

em

sanidade

projetos

acatadas

as

Art. 127. As Instâncias do Sistema Unificado

justificativas apresentadas pela autoridade das

de Atenção à Sanidade Agropecuária devem

Instâncias Intermediárias ou Local responsável;

tornar pública a tabela de taxas cobradas por

III - falta de comprovação da contrapartida de

serviços ou atividades.

recursos correspondente;
IV - emprego irregular dos recursos financeiros

Art. 128. As Instâncias do Sistema Unificado

transferidos;

de Atenção à Sanidade Agropecuária podem

V - falta de comprovação da regularidade e

cobrar as despesas decorrentes de controles

oportunidade da alimentação e retroalimentação

adicionais, sempre que a detecção de uma não-

dos sistemas de informação epidemiológica; e

conformidade dê origem a controles oficiais ou

VI - falta de atendimento tempestivo a

medidas corretivas que excedam as atividades

solicitações formais de informações.

normais da autoridade competente, observando

Parágrafo único. Após análise das justificativas

legislação pertinente.

apresentadas pelas Instâncias Intermediárias e

Parágrafo único. As atividades que excedem as

Locais que motivaram a suspensão dos

atividades

repasses, o Ministério da Agricultura, Pecuária

normais

de

controle

incluem
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e Abastecimento, como Instância Central e

seus derivados, subprodutos e resíduos de valor

Superior,

econômico;

com

base

em

parecer

técnico

fundamentado, poderá restabelecer o repasse

II

dos

providenciar

certificação e classificação de produtos de

assistência sem pedido, manter a suspensão do

origem animal, seus derivados, subprodutos, e

repasse de recursos, ou sustar o reconhecimento

resíduos de valor econômico; e

da instância inadimplente.

III

recursos

financeiros,

-

-

auditoria,

auditoria,

fiscalização,

fiscalização,

inspeção,

inspeção

e

certificação dos insumos e dos serviços usados
CAPÍTULO X

nas atividades agropecuárias.

DA INSPEÇÃO DE PRODUTOS E

§ 2º As atividades dos Sistemas Brasileiros de

INSUMOS AGROPECUÁRIOS

Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários
serão executadas conforme a legislação vigente

Art. 130. Como parte do Sistema Unificado de

de defesa agropecuária e os compromissos

Atenção à Sanidade Agropecuária e com o

internacionais firmados pela União.

objetivo de inspecionar e fiscalizar os produtos

§ 3º As auditorias, inspeções e fiscalizações

de origem animal e vegetal e os insumos

serão efetuadas sem aviso prévio, exceto em

agropecuários, ficam constituídos os Sistemas

casos específicos em que seja obrigatória a

Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos

notificação

Agropecuários, na seguinte forma:

produção.

I - Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos

§ 4º As auditorias, inspeções e fiscalizações

de Origem Vegetal;

serão efetuadas em qualquer fase da produção,

II - Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos

da transformação, do armazenamento e da

de Origem Animal; e

distribuição.

III - Sistemas Brasileiros de Inspeção de

§ 5º Excetuam-se das auditorias, inspeções e

Insumos Agropecuários.

fiscalizações previstas no § 4º as relacionadas

§ 1º Os Sistemas Brasileiros de Inspeção de

com alimentos, bebidas e água para o consumo

Produtos

humano, que estão a cargo das instituições de

e

Insumos

Agropecuários

prévia

do

responsável

pela

desenvolverão atividades de:

vigilância sanitária integrantes do Sistema

I - auditoria, fiscalização, inspeção, certificação

Único de Saúde - SUS.

e classificação de produtos de origem vegetal,
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§ 6º Na inspeção, a critério da autoridade

Brasileiro de Inspeção de Produtos e Insumos

competente, poderá ser adotado o método de

Agropecuários. (Redação dada pelo(a) Decreto

análise de riscos e pontos críticos de controle.

5.830/2006)

§ 7º As auditorias, inspeções e fiscalizações

______________________________________

abrangem todos os produtos de origem animal e

_________ Redação(ões) Anterior(es)

vegetal e insumos agropecuários importados ou

§ 4º Para aderir aos Sistemas Brasileiros de

produzidos em território nacional, destinados

Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários,

ou não às exportações.

as unidades da Federação deverão adequar seus

§ 8º A critério das autoridades competentes, as

processos e procedimentos de inspeção e

inspeções poderão ser realizadas de forma

fiscalização.

permanente, nas próprias instalações industriais
ou agroindustriais.

Art. 132. Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios que ainda não tenham aderido ou

Art. 131. O Ministério da Agricultura, Pecuária

decidirem

e Abastecimento coordenará os Sistemas

Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos

Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos

Agropecuários

Agropecuários.

fiscalizações de produtos de origem animal e

§ 1º Os Estados e o Distrito Federal, por

vegetal, e insumos agropecuários, reconhecidas

adesão,

apenas no âmbito de sua jurisdição.

poderão

integrar

os

Sistemas

pela

não-adesão

terão

suas

aos

Sistemas

inspeções

e

Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos

§ 1º Desde que haja solicitação formal, a União

Agropecuários.

poderá cooperar tecnicamente com os Estados e

§ 2º Os Municípios, por adesão, poderão

com o Distrito Federal, da mesma forma que os

integrar o Sistema Brasileiro de Inspeção de

Estados poderão cooperar com os Municípios.

Produtos de Origem Animal e o Sistema

§ 2º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem

Abastecimento realizará auditorias anualmente

Vegetal.

nos serviços de inspeção dos Estados, do

§ 3º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Distrito

Abastecimento estabelecerá, no prazo de cento

Municípios.

e vinte dias da publicação deste Regulamento,

§ 3º Os Estados realizarão auditorias anuais nos

os

Municípios em sua jurisdição.

requisitos

e

demais

procedimentos

necessários para a adesão aos Sistemas

Federal,

dos

Territórios

e

dos
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Art. 133. O Ministério da Agricultura, Pecuária

VIII - que nenhum estabelecimento industrial

e Abastecimento e os Estados, o Distrito

ou entreposto poderá funcionar no País, sem

Federal e os Municípios que aderirem aos

que esteja previamente registrado no órgão

Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos e

competente,

Insumos Agropecuários assegurarão:

atividade;

I - eficácia e adequação das inspeções e

IX - ação efetiva de combate a atividades

fiscalizações, em todas as fases das cadeias

clandestinas; e

produtivas;

X - que os produtores rurais, industriais e

II - que o pessoal técnico e auxiliar que efetua

fornecedores

as inspeções e fiscalizações seja contratado por

cooperativas,

concurso público;

agroindustriais,

III - que o pessoal técnico e auxiliar que efetua

importadores,

as inspeções e fiscalizações não tenha quaisquer

quaisquer outros operadores ao longo da cadeia

conflitos de interesses;

de produção se submetam a qualquer inspeção

IV - existência ou acesso a laboratórios oficiais

ou fiscalização efetuada nos termos deste

ou credenciados, com capacidade adequada

Regulamento e apóiem o pessoal da autoridade

para

competente no desempenho da sua missão.

realização

de

testes,

com

pessoal

para

de

a

fiscalização

insumos,

associações,
atacadistas
exportadores,

da

sua

distribuidores,
industriais
e

e

varejistas,

empresários

e

qualificado e experiente, em número suficiente,

Parágrafo único. Para integrar os Sistemas

de forma a realizar os controles oficiais com

Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos

eficiência e eficácia;

Agropecuários, os Estados e os Municípios

V - existência de instalações e equipamentos

ficam obrigados a seguir a legislação federal ou

adequados e sua manutenção, de forma a

dispor de regulamentos equivalentes para

garantir que o pessoal possa realizar as

inspeção de produtos de origem animal e

inspeções e fiscalizações com segurança e

vegetal, e de insumos, aprovados na forma

efetividade;

definida por este Regulamento e pelas normas

VI - previsão dos poderes legais necessários

específicas.

para efetuar as inspeções e fiscalizações, e
adoção

das

medidas

previstas

neste

Art. 134. Os Sistemas Brasileiros de Inspeção

Regulamento;

de Produtos e Insumos Agropecuários terão a

VII - realização de controles e ações de

responsabilidade

educação sanitária;

procedimentos e a organização da inspeção de

de

assegurar

que

os
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produtos de origem animal e vegetal, e dos

Art.

136.

insumos agropecuários, se façam por métodos

Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos

universalizados e aplicados eqüitativamente em

Agropecuários que cabem aos Estados, ao

todos os estabelecimentos inspecionados.

Distrito Federal e aos Municípios serão
exercidas

As

por

atividades

instituições

dos

Sistemas

públicas

e

Art. 135. Auditorias e avaliações técnicas serão

reconhecidas pelo Ministério da Agricultura,

realizadas

Pecuária e Abastecimento.

para

sistematizar

organizar,

adequadamente

estruturar
as

ações

e
de

inspeção e fiscalização no território nacional e

Art. 137. Os Estados, o Distrito Federal e os

para buscar o aperfeiçoamento dos Sistemas

Municípios designarão servidores públicos para

Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos

integrar as equipes para as funções de

Agropecuários, sendo observados os seguintes

autoridades responsáveis pelas inspeções e

procedimentos:

fiscalizações previstas neste Regulamento.

I - os serviços públicos de inspeção dos Estados
e do Distrito Federal serão avaliados pelo

Art. 138. A autoridade competente dos

Ministério

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

da

Agricultura,

Pecuária

e

Abastecimento; e

pode delegar competências relacionadas com

II - os serviços públicos de inspeção dos

inspeção e fiscalização a uma ou mais

Municípios serão avaliados pelos Estados,

instituições públicas.

observando sua área de atuação geográfica.
§ 1º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Art. 139. As autoridades competentes dos

Abastecimento deverá orientar os serviços

Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos e

públicos de inspeção dos Estados, do Distrito

Insumos

Federal e do Município para o cumprimento

imparcialidade, a qualidade e a coerência dos

dos dispositivos legais estabelecidos neste

controles oficiais.

Agropecuários

garantirão

a

Regulamento.
§ 2º Eventuais medidas de correção adotadas

Art. 140. Sempre que as funções de controle

serão

organizações

oficial forem atribuídas a diferentes instituições

representativas da sociedade, da região ou

públicas, a autoridade competente que delegou

setores afetados.

as funções assegurará a coordenação e a

comunicadas

às

cooperação entre elas.
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Art. 143. Nenhum estabelecimento industrial
Art. 141. Serão criados mecanismos de inter-

ou entreposto de produtos de origem animal

relacionamento entre os Sistemas Brasileiros de

poderá funcionar no País, sem que esteja

Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários,

previamente registrado no órgão competente,

instituições de ensino e pesquisa, para a

para fiscalização da sua atividade.

formação, capacitação e educação continuada
dos profissionais integrantes.

Art. 143-A. Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão editar normas específicas

Seção I

relativas às condições gerais das instalações,

Da Inspeção e da Fiscalização de Produtos de

equipamentos

Origem Animal

e

práticas

operacionais

de

estabelecimento agroindustrial rural de pequeno
porte, observados os princípios básicos de

Art. 142. A inspeção higiênico-sanitária,

higiene dos alimentos, tendo como objetivo a

tecnológica e industrial dos produtos de origem

garantia da inocuidade dos produtos de origem

animal é da competência da União, dos

animal, bem como em relação ao art. 7º, incisos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

I, II e III, deste Regulamento. (Acrescentado(a)

§ 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade prévia

pelo(a) Decreto 7.216/2010)

de fiscalização, sob o ponto de vista industrial e

Parágrafo

sanitário, de todos os produtos de origem

estabelecimento agroindustrial rural de pequeno

animal, comestíveis ou não-comestíveis, sejam

porte o estabelecimento de propriedade de

ou não adicionados de produtos vegetais.

agricultores familiares, de forma individual ou

§ 2º A inspeção abrange a inspeção ante e post

coletiva, localizada no meio rural, com área útil

mortem

recebimento,

construída não superior a duzentos e cinquenta

elaboração,

metros quadrados, destinado exclusivamente ao

acondicionamento,

processamento de produtos de origem animal,

embalagem, depósito, rotulagem, trânsito e

dispondo de instalações para: (Acrescentado(a)

consumo de quaisquer produtos, subprodutos e

pelo(a) Decreto 7.216/2010)

resíduos de valor econômico, adicionados ou

I - abate ou industrialização de animais

não

produtores de carnes; (Acrescentado(a) pelo(a)

dos

manipulação,
preparo,

de

animais,
transformação,

conservação,

vegetais,

alimentação humana.

destinados

ou

não

à

único.

Decreto 7.216/2010)

Entende-se

por
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II - processamento de pescado ou seus

Inspeção de Produtos de Origem Animal; e

derivados; (Acrescentado(a) pelo(a) Decreto

(Acrescentado(a) pelo(a) Decreto 7.216/2010)

7.216/2010)

III - emitir pareceres técnicos para subsidiar a

III - processamento de leite ou seus derivados;

tomada de decisões relacionadas às regras e

(Acrescentado(a) pelo(a) Decreto 7.216/2010)

procedimentos

IV - processamento de ovos ou seus derivados;

Inspeção de Produtos de Origem Animal.

ou

(Acrescentado(a) pelo(a) Decreto 7.216/2010)

(Acrescentado(a)

pelo(a)

Decreto

do

Sistema

Brasileiro

de

7.216/2010)
V - processamento de produtos das abelhas ou

Art. 143-D. O Comitê Técnico Consultivo do

seus

Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de

derivados.

(Acrescentado(a)

pelo(a)

Decreto 7.216/2010)

Origem Animal será composto pelos seguintes
membros: (Acrescentado(a) pelo(a) Decreto

Art. 143-B. Fica instituído, no âmbito do

7.216/2010)

Ministério

e

I - dois representantes do Departamento de

Abastecimento, o Comitê Técnico Consultivo

Inspeção de Produtos de Origem Animal da

do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos

Secretaria

de

de Origem Animal. (Acrescentado(a) pelo(a)

Ministério

da

Decreto 7.216/2010)

Abastecimento;

da

Agricultura,

Pecuária

Defesa

Agropecuária

Agricultura,

do

Pecuária

(Acrescentado(a)

e

pelo(a)

Decreto 7.216/2010)
Art. 143-C. Ao Comitê Técnico Consultivo do

II - dois representantes do Ministério do

Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de

Desenvolvimento Agrário; (Acrescentado(a)

Origem Animal compete: (Acrescentado(a)

pelo(a) Decreto 7.216/2010)

pelo(a) Decreto 7.216/2010)

III - um representante da Secretaria de Defesa

I - avaliar periodicamente as diretrizes e as

Agropecuária do Ministério da Agricultura,

condições técnicas e operacionais do Sistema

Pecuária e Abastecimento; e (Acrescentado(a)

Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem

pelo(a) Decreto 7.216/2010)

Animal; (Acrescentado(a) pelo(a) Decreto

IV

7.216/2010)

indicados, em ato próprio, pelo Ministério da

II - apreciar e propor modificações nas normas

Agricultura,

que regulamentam o Sistema Brasileiro de

(Acrescentado(a) pelo(a) Decreto 7.216/2010)

-

representantes

Pecuária

da

e

sociedade

civil,

Abastecimento.
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§ 1º Os membros do Comitê poderão indicar

e resíduos de valor econômico, por meio das

técnicos dos Serviços Oficiais de Inspeção, bem

ações de inspeção, fiscalização e classificação

como representantes de entidades afins para

de produtos, sistemas, ou cadeia produtiva,

participar

conforme o caso.

das

reuniões.

(Acrescentado(a)

pelo(a) Decreto 7.216/2010)
§ 2º A coordenação do Comitê caberá ao

Seção III

Departamento de Inspeção de Produtos de

Da Inspeção e Fiscalização de Insumos

Origem Animal, que deverá organizar duas

Agropecuários

reuniões ordinárias por ano. (Acrescentado(a)
pelo(a) Decreto 7.216/2010)

Art. 146. A inspeção e a fiscalização de

§ 3º Os membros do Comitê e seus respectivos

insumos agropecuários são da competência da

suplentes serão indicados pelos titulares dos

União, dos Estados e do Distrito Federal,

órgãos que representam e designados pelo

observando as atribuições definidas em lei

Secretário

específica.

de

Defesa

Agropecuária.

(Acrescentado(a) pelo(a) Decreto 7.216/2010)
Art. 147. Ficam instituídos o Sistema Brasileiro
Seção II

de

Da Inspeção e Fiscalização de Produtos de

Inspeção

e

Fiscalização

de

Insumos

Agrícolas e o Sistema Brasileiro de Inspeção e

Origem Vegetal

Fiscalização

de

Insumos

Pecuários,

estruturados e organizados sob a coordenação
Art. 144. A inspeção higiênico-sanitária,

do Ministério da Agricultura, Pecuária e

tecnológica e industrial dos produtos de origem

Abastecimento, responsáveis pelas atividades

vegetal é da competência da União, dos

de

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

agropecuários.

Art. 145. O Sistema Brasileiro de Inspeção de

Art. 148. O Sistema Brasileiro de Inspeção e

Produtos de Origem Vegetal tem por objetivo

Fiscalização de Insumos Agrícolas e o Sistema

assegurar

a

Brasileiro de Inspeção e Fiscalização de

conformidade, a idoneidade e a segurança

Insumos Pecuários têm por objetivo assegurar a

higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos

identidade, a qualidade, a conformidade, a

de origem vegetal, seus subprodutos, derivados

idoneidade e a segurança higiênicosanitária e

a

identidade,

a

qualidade,

inspeção

e

fiscalização

de

insumos
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tecnológica dos insumos agropecuários, por

Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos

meio das ações de inspeção, fiscalização e

Agropecuários.

classificação de produtos, sistemas, processos
ou cadeia produtiva, conforme o caso.

Art. 151. Os serviços públicos de inspeção
vinculados aos Estados da Federação, ao

Seção IV

Distrito Federal e aos Municípios solicitarão ao

Da Equivalência dos Serviços

Ministério

da

Abastecimento

Agricultura,
a

Pecuária

verificação

e

e
o

Art. 149. O Ministério da Agricultura, Pecuária

reconhecimento de sua equivalência para a

e Abastecimento, os Estados da Federação, o

realização do comércio interestadual, na forma

Distrito Federal e os Municípios adotarão

definida pelos procedimentos de adesão aos

medidas necessárias para garantir que inspeções

Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos e

e fiscalizações dos produtos de origem animal e

Insumos Agropecuários.

vegetal, e dos insumos, sejam efetuadas de

Parágrafo único. Após a análise e aprovação da

maneira uniforme, harmônica e equivalente em

documentação

todos os Estados e Municípios.

auditorias documentais e operacionais nos

Parágrafo único. Para fins deste Regulamento,

serviços de inspeção estaduais, distritais ou

considera-se

municipais, pelas autoridades competentes do

equivalência

de

serviços

de

serão

Ministério

inspeção

Abastecimento para reconhecer a adesão ao

e

tecnológica

aplicadas por diferentes serviços de inspeção

Agricultura,

realizadas

inspeção o estado no qual as medidas de
higiênico-sanitária

da

prevista,

Pecuária

e

Sistema.

permitem alcançar os mesmos objetivos de
inspeção, fiscalização, inocuidade e qualidade

Art. 152. Os serviços de inspeção dos Estados,

dos produtos. (Acrescentado(a) pelo(a) Decreto

do Distrito Federal e dos Municípios que

7.216/2010)

aderirem aos Sistemas Brasileiros de Inspeção
de Produtos e Insumos Agropecuários serão

Art. 150. O Ministério da Agricultura, Pecuária

reconhecidos como equivalentes, para suas

e Abastecimento cuidará que as inspeções e

atividades e competências, desde que sigam as

fiscalizações sejam realizadas mediante regras e

normas e regulamentos federais e que atendam

critérios de controles predefinidos nos Sistemas

aos requisitos estabelecidos pelo Sistema
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária
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e implantados pelo Ministério da Agricultura,

I - formalização do pleito, com base nos

Pecuária e Abastecimento, conservando suas

requisitos e critérios definidos pelo Sistema

características administrativas originais.

Unificado

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os

Agropecuária; (Redação dada pelo(a) Decreto

Municípios garantirão que todos os produtos,

7.216/2010)

independentemente de estarem destinados ao

______________________________________

mercado local, regional ou nacional, sejam

_________ Redação(ões) Anterior(es)

inspecionados e fiscalizados com o mesmo

II - apresentação de programa de trabalho de

rigor.

inspeção e fiscalização; e

§ 2º As autoridades competentes nos destinos

III - comprovação de estrutura e equipe

devem verificar o cumprimento da legislação de

compatíveis com as atribuições.

produtos de origem animal e vegetal, por meio

§ 1º A solicitação de reconhecimento da

de controles não-discriminatórios.

equivalência dos serviços de inspeção dos

§ 3º Os Estados, o Distrito Federal e os

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

Municípios

será analisada pelo Ministério da Agricultura,

podem

solicitar

informações

de

e

Atenção

Abastecimento,

à

Sanidade

técnicas específicas aos serviços oficiais que

Pecuária

tenham procedido à entrega de mercadorias

auditorias técnico-administrativas. (Redação

provenientes de outros Estados, Distrito Federal

dada pelo(a) Decreto 7.216/2010)

ou Municípios.

______________________________________

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal ou os

_________ Redação(ões) Anterior(es)

Municípios que, nos termos da sua legislação,

§ 2º O serviço de inspeção solicitante

aprovarem estabelecimentos situados no seu

apresentará lista com os estabelecimentos que

território, devem informar ao Ministério da

servirão como base para aferição da eficiência e

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos

eficácia

demais Estados e Municípios.

(Acrescentado(a) pelo(a) Decreto 7.216/2010)

do

Serviço

que

de

realizará

Inspeção.

§ 3º Os Serviços de Inspeção que obtiverem o
Art. 153. São condições para o reconhecimento

reconhecimento de sua equivalência terão

da equivalência e habilitação dos serviços de

autonomia

inspeção de produtos nos Sistemas Brasileiros

estabelecimentos para integrar o Sistema

de

Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem

Inspeção

Agropecuários:

de

Produtos

e

Insumos

na

indicação

de

novos
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Animal.

(Acrescentado(a) pelo(a) Decreto

7.216/2010)

III - falta de atendimento tempestivo a
solicitações formais de informações.

§ 4º O Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento terá prazo de sessenta dias, a

Art. 155. Para cumprir os objetivos dos

contar do protocolo do requerimento de

Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos e

reconhecimento de equivalência e habilitação

Insumos

do serviço de inspeção devidamente instruído,

Agricultura,

para analisar a documentação entregue, realizar

desenvolverá,

as auditorias técnico-administrativas de que

planejamento e o plano de gestão dos

trata

programas,

o

§1º

deferimento

e
do

manifestar-se
pedido.

quanto

ao

(Acrescentado(a)

pelo(a) Decreto 7.524/2011 )

Agropecuários,
Pecuária
de

o

Ministério

e

Abastecimento

forma

ações,

continuada,

auditorias

e

da

o

demais

atividades necessárias à inspeção animal,
vegetal e de insumos.

§ 5º O Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento poderá solicitar a realização de

CAPÍTULO XI

diligências, o que ensejará a interrupção do

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

prazo de que trata o §4º, que será reaberto a
partir do protocolo da documentação que

Art. 156. As autoridades competentes das três

comprove seu atendimento. (Acrescentado(a)

Instâncias do Sistema Unificado de Atenção à

pelo(a) Decreto 7.216/2010)

Sanidade Agropecuária e dos serviços públicos
vinculados

aos

Sistemas

Brasileiros

de

Art. 154. Os serviços públicos de inspeção dos

Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários

Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos e

assegurarão que as suas atividades sejam

Insumos Agropecuários serão desabilitados, na

realizadas com transparência, devendo, para

comprovação dos seguintes casos:

esse efeito, facultar ao público o acesso às

I - descumprimento das normas e das atividades

informações relevantes que detenham, em

e metas previstas e aprovadas no programa de

especial as atividades de controle.

trabalho, que comprometam os objetivos do

Parágrafo único. As três Instâncias do Sistema

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

Agropecuária;

e as autoridades responsáveis pelos serviços

II - falta de alimentação e atualização do

públicos vinculados aos Sistemas Brasileiros de

sistema de informação; e

Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários
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disporão de mecanismo para impedir que sejam
reveladas informações confidenciais a que
tenham tido acesso na execução de controles
oficiais e que, pela sua natureza, sejam
abrangidas pelo sigilo profissional.

Art. 157. Fica o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, na forma da lei e no
âmbito de sua atuação, autorizado a celebrar
convênios com entes públicos, para apoiar,
subsidiariamente, as ações no campo da defesa
agropecuária.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 13, DE 31 DE MARÇO DE 2006

O SECRETÁRIO SUBSTITUTO DE DEFESA

Art. 3º O Departamento de Sanidade Vegetal -

AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA

DSV

AGRICULTURA,

procedimentos

PECUÁRIA

E

poderá

propor

alteração

previstos

nesta

dos

Instrução

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que

Normativa, em função dos princípios de

lhe confere o art. 42, Anexo I, do Decreto nº

Análise

5.351, de 21 de janeiro de 2005, nos termos do

desenvolvimento científico e tecnológico ou

disposto no Regulamento de Defesa Sanitária

para

Vegetal, Capítulo IV, aprovado pelo Decreto nº

específicas de países importadores.

de

atender

Risco

a

de

exigências

Pragas,

de

fitossanitárias

24.114, de 12 de abril de 1934, e o que consta
do Processo nº 21000.009598/2005-95, resolve:

Art. 4º A prerrogativa de outorgar e de retirar o
reconhecimento da condição de Área Livre da

Art. 1º Estabelecer, para fins de Certificação

Praga Anastrepha grandis é da Secretaria de

Fitossanitária com Declaração Adicional, a

Defesa Agropecuária - SDA.

condição para Área Livre de Praga (ALP),
como opção reconhecida de manejo de risco

Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em

para a praga Anastrepha grandis Macquart,

vigor na data de sua publicação.

em cultivos de Cucumis melo L. (melão),
Citrullus

lanatus

Thunb.

ANEXO I

(melancia),

Cucurbita spp (abóbora) e Cucumis sativus
PROCEDIMENTOS PARA A

L. (pepino).

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
Art. 2º Determinar e aprovar os procedimentos

UMA ÁREA LIVRE DA PRAGA Anastrepha

a serem adotados pelas Unidades da Federação

grandis EM CUCURBITÁCEAS

na implantação da Área Livre da Praga
Anastrepha grandis, conforme Anexos a esta

1.

DAS

DIRETRIZES

Instrução Normativa.

RECONHECIMENTO DA ÁREA LIVRE DE
Anastrepha grandis:

PARA

O
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1.1. os produtores das cucurbitáceas melão

1.3.2. regulamentos e normas de controle legal

(Cucumis melo), melancia (Citrullus lanatus),

utilizados;

abóbora (Cucurbita spp.) e pepino (Cucumis

1.3.3. data do início do monitoramento de

sativus) que desejarem exportar algum desses

detecção e delimitação;

produtos para países que fazem exigência de

1.3.4. situação do cultivo de cucurbitáceas na

que

Unidade da Federação e, especificamente, na

os

frutos

não

apresentem

risco

quarentenário da praga Anastrepha grandis

área proposta, indicando:

poderão adotar o sistema de Área Livre de

1.3.4.1. área de produção comercial, em

Praga (ALP), como opção de manejo de risco

hectares;

de pragas;

1.3.4.2. nome comum e científico das espécies

1.2. os produtores que pretenderem fazer parte

e variedades cultivadas;

da ALP deverão manifestar seu interesse

1.3.4.3. produção estimada, em toneladas, por

expresso ao Órgão Estadual de Defesa Sanitária

espécie;

Vegetal - OEDSV, que terá a responsabilidade

1.3.4.4. informação sobre o volume estimado de

pela articulação, mobilização e organização das

exportação por variedade;

partes interessadas;

1.3.4.5. sistemas de cultivo, procedimentos de

1.3. o OEDSV deverá elaborar e encaminhar

colheita e póscolheita;

projeto solicitando o reconhecimento de Área

1.3.4.6. outras pragas associadas à cultura e que

Livre de Anastrepha grandis ao Serviço de

ocorrem na área proposta, incluindo nome

Defesa Sanitária Agropecuária - SEDESA da

científico, classificação taxonômica, parte da

Superintendência

planta atacada e tipo de dano, segundo a

Federal

de

Agricultura

Pecuária e Abastecimento - SFA na Unidade da

fenologia da cultura;

Federação (UF), que formalizará processo,

1.3.5. mapas indicando:

devendo o referido projeto conter, no mínimo,

1.3.5.1. localização da área proposta na

as informações abaixo:

Unidade da Federação (Área Livre e Tampão);

1.3.1. descrição da área proposta, extensão

1.3.5.2. distribuição geográfica da praga na

geográfica,

georreferenciada

Unidade da Federação, especialmente nos

indicando as condições de isolamento da área e

municípios próximos ou vizinhos à área que se

a existência de possíveis barreiras naturais que

deseja reconhecer;

dificultem a introdução da praga na área;

1.3.5.3.

localização

localização

cucurbitáceas;

dos

cultivos

de
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1.3.5.4. rotas para o transporte da produção até

1.4.1. a Secretaria de Defesa Agropecuária -

o ponto de saída para o mercado externo;

SDA deverá estabelecer regras para o trânsito

1.3.5.5. localização das estações meteorológicas

de plantas, partes de plantas e frutos de

situadas na área, e que irão fornecer dados

cucurbitáceas provenientes de outras regiões na

climáticos para o reconhecimento da Área

área a ser proposta como Área Livre de Praga

Livre;

(ALP), a partir do início dos trabalhos de

1.3.5.6.

localização

das

Barreiras

Fitossanitárias;
1.3.5.7.

levantamentos fitossanitários;
1.4.1.1. para isso, o processo, após análise

localização

dos

pontos

de

preliminar

do

SEDESA,

encaminhado

1.3.6. tabelas indicando:

providências, retornando posteriormente à SFA

1.3.6.1. listagem das estações meteorológicas

de origem;

situadas na área, e que irão fornecer dados para

1.5. ao final do período ininterrupto de dois

o reconhecimento, com seus respectivos pontos

anos de monitoramento, necessário para o

geográficos;

reconhecimento da Área Livre, o OEDSV

1.3.6.2. listagem das Barreiras Fitossanitárias,

deverá apresentar ao SEDESA o relatório dos

com seus respectivos pontos geográficos;

dados climatológicos da área, contendo:

listagem

das

armadilhas

de

DSV

para

ser

monitoramento;

1.3.6.3.

ao

deverá
análise

1.5.1. temperaturas máxima, mínima e média

monitoramento, com seus respectivos pontos

do ar, médias mensais dos últimos cinco anos;

geográficos,

1.5.2.

sendo

que

nos

casos

de

e

precipitação

pluviométrica,

médias

monitoramento em local de risco, além dos

mensais dos últimos cinco anos;

pontos geográficos, devem ser informados

1.5.3. umidade relativa do ar, médias mensais

dados que ajudem na localização precisa das

dos últimos cinco anos;

armadilhas de monitoramento;

1.5.4. direção predominante e velocidade do

1.4. para regular e controlar o trânsito na área

vento, média mensais dos últimos cincos anos;

para a qual se solicita reconhecimento como

1.5.5. temperatura do solo (2 e 10 cm de

sendo livre de Anastrepha grandis, o OEDSV

profundidade), médias mensais dos últimos dois

deverá

anos (se houver);

instalar

e

equipar

barreiras

fitossanitárias, que deverão funcionar de acordo

1.6. os dados relativos ao monitoramento e os

com o estabelecido no item 6, deste Anexo;

dados climatológicos deverão ser juntados ao
processo, que após análise e parecer do
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SEDESA deverá ser enviado ao DSV para

dias de cultivo (contados a partir da data da

auditoria e reconhecimento;

semeadura,

1.6.1. o DSV deverá recomendar a publicação,

transplantio),

caso atendidas as exigências, do ato de outorga

obrigatoriamente, enquanto existirem restos

do reconhecimento oficial da ALP e dar ampla

culturais após a colheita;

divulgação;

2.1.4. as armadilhas deverão ser instaladas em

1.6.2. o DSV pode a qualquer tempo retirar o

cada Unidade de Produção (UP) e distribuídas

reconhecimento

da periferia para o centro, de maneira a cobrir

da

ALP

nos

casos

de

mesmo

para

os

devendo

casos

de

permanecer,

inobservância das exigências para manutenção

toda a área;

da mesma, ou quando da verificação da

2.1.5. as instalações ou retiradas de armadilhas

alteração do status fitossanitário da praga em

deverão ser comunicadas ao SEDESA;

questão.

2.1.6. o monitoramento deve se dar de maneira
ininterrupta,

2.

DAS

DIRETRIZES

LEVANTAMENTOS

PARA

portanto,

nos

períodos

de

OS

entressafra ou na ausência de cultivo de

FITOSSANITÁRIOS

cucurbitáceas no município, as armadilhas

DA PRAGA NA ALP:

serão instaladas em áreas de risco;

2.1. princípios gerais:

2.1.7. caberá ao SEDESA executar o controle

2.1.1. os levantamentos de detecção e de

de qualidade do monitoramento, conforme

delimitação

Anexo XVI;

terão

como

alvo

as

pragas

Anastrepha grandis e Anastrepha spp., e

2.2. estabelecimento da ALP:

deverão ser feitos utilizando-se armadilhas do

2.2.1. os levantamentos oficiais de detecção e

tipo McPhail contendo atrativo alimentar à base

delimitação na área proposta deverão ser de

de hidrolisado de proteína diluída a 5% (cinco

responsabilidade do OEDSV nas áreas de risco,

por cento) em água, estabilizado com bórax (pH

e dos produtores rurais que fizeram adesão ao

entre 8,5 e 9,0), localizadas de maneira a se

Programa de Área Livre de Anastrepha grandis

alcançar a melhor distribuição espacial possível

(doravante denominados apenas produtores) nas

na área onde serão feitos os levantamentos;

suas respectivas propriedades, pelo período

2.1.2. o OEDSV deve coordenar o processo de

mínimo e ininterrupto de 2 (dois) anos;

monitoramento, efetuando vistorias in loco;

2.2.2. os levantamentos de detecção e de

2.1.3. o levantamento de detecção da praga

delimitação deverão ser conduzidos de acordo

deverá ser implantado em até 35 (trinta e cinco)

com a tabela 01;
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Tabela 01. Densidade de armadilhas nos

a Regiões próximas a portos, aeroportos,

levantamentos de detecção e de delimitação

centrais de abastecimento de frutas, empresas

visando ao estabelecimento da ALP:

exportadoras, rodovias por onde ocorrerá o
escoamento da produção e próximas às áreas
monitoradas.
2.3.1.2.

o

OEDSV

deverá

apresentar

mensalmente ao SEDESA os resultados dos
levantamentos oficiais de detecção da praga,
a Regiões próximas a portos, aeroportos,

conforme Anexo VI, sendo que a captura de um

centrais de abastecimento de frutas e empresas

único exemplar de Anastrepha grandis deverá

exportadoras, rodovias por onde ocorrerá o

ser imediatamente comunicada ao SEDESA,

escoamento da produção e próximas às áreas

para as providências cabíveis;

monitoradas.

2.3.1.3. para efeito do cumprimento de uma

b uma armadilha para cada dois hectares ou

eficiente distribuição espacial das armadilhas

fração.

na área livre poderão ser consideradas as

c uma armadilha para cada cinco hectares ou

armadilhas instaladas pelos produtores;

fração.

2.3.2. atuação dos produtores:

2.3. manutenção da ALP:

2.3.2.1. caberá aos produtores o monitoramento

2.3.1. atuação do OEDSV:

de suas UPs, que deverá ser conduzido sob

2.3.1.1. uma vez reconhecida a Área Livre, os

orientação do Responsável Técnico (RT) pela

levantamentos de detecção realizados pelo

emissão

OEDSV deverão ser conduzidos de acordo com

Origem (CFO), sob coordenação do OEDSV e

a tabela 02;

supervisão do SEDESA;

Tabela 02. Densidade de armadilhas nos

2.3.2.2. os levantamentos de detecção deverão

levantamentos

ser conduzidos de acordo com a tabela 03;

de

manutenção da ALP:

detecção

visando

à

do

Certificado

Fitossanitário

de

Tabela 03. Densidade de armadilhas nos
levantamentos

de

manutenção da ALP:

detecção

visando

à
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credenciado no MAPA ou laboratório de
instituição

oficial

(doravante

denominado

apenas “Laboratório”), o material coletado para
a uma armadilha para cada 5 (cinco) hectares
ou fração.
2.3.2.3. cada armadilha receberá um código de
acordo com a UP na qual se encontra instalada.
2.3.2.4. Ao código da UP, conforme definido
no item 4.3.1, deste Anexo, será acrescentado
número

da

armadilha

com

três

dígitos,

conforme exemplo abaixo:
Exemplo: código da UF (RN: 24), código do
município

(Mossoró:

0800),

número

de

cadastro da propriedade (001), no UP (001),
ano (05), no armadilha (001); Código da
armadilha: 24.0800.001.001.05.001

DAS

ANÁLISES

espécimes de Anastrepha grandis e Anastrepha
spp;
3.1.4. cabe ao produtor garantir que o
Laboratório envie o laudo ao seu RT em até 7
(sete) dias úteis da coleta do material, conforme
Anexo VI - Relatório de Monitoramento da
praga Anastrepha grandis;
3.1.4.1. o RT deverá encaminhar os laudos
mensalmente ao OEDSV, no máximo até o 10o
(décimo) dia útil do mês subseqüente, para que
o OEDSV os consolide e os envie ao SEDESA
até 10 (dez) dias úteis após o recebimento;
3.2. das análises e resultados laboratoriais:

3. DA COLETA DO MATERIAL DAS
ARMADILHAS,

identificação e quantificação do número de

E

RESULTADOS LABORATORIAIS:
3.1. da coleta do material das armadilhas:
3.1.1. o material capturado de cada armadilha
deverá ser integralmente acondicionado em
frasco apropriado, de plástico ou vidro,
contendo solução alcoólica a 70% (setenta por
cento), separado identificado com etiqueta
posta em seu interior, conforme Anexo VII;
3.1.2. a coleta do material capturado deverá ser
feita semanalmente;
3.1.3. o produtor deverá, por intermédio de seu
RT, enviar para o laboratório de entomologia

3.2.1. para o reconhecimento e manutenção da
condição de Área Livre, o índice MAD (Mosca/
Armadilha/Dia) para Anastrepha grandis deverá
ser igual a zero;
3.2.2. caso seja detectada a presença, a qualquer
tempo, de um único exemplar de Anastrepha
grandis,

laboratório

credenciado

informar

imediatamente

ao

deverá

produtor,

ao

OEDSV e ao SEDESA, sendo que o OEDSV,
assim que receber a notificação, deverá
implementar o Plano de Erradicação previsto no
item 7, deste Anexo;
3.2.2.1. uma vez confirmada a detecção da
praga, o OEDSV deverá de imediato dar ampla
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divulgação a todas as partes envolvidas e

codificação que as identificará junto ao

interromper a emissão de PTVs, além de

SEDESA;

comunicar a todos os produtores cadastrados na

4.2.1. a codificação será composta pelo código

Área Livre, bem como aos respectivos RTs, a

da UF com dois dígitos, seguida do código do

suspensão da condição de Área Livre e o

município com quatro dígitos, ambos de acordo

conseqüente impedimento da certificação de

com o banco de dados do IBGE e por

partidas para exportação;

numeração seqüencial em cada município para

3.2.2.2. o OEDSV deverá dar ciência ao

a propriedade, composta de três dígitos.

SEDESA, que por sua vez informará ao DSV

Exemplo: UF (RN: 24); município (Mossoró:

para que tome as providências quanto à

0800);

publicação de portaria suspendendo a condição

24.0800.001;

de Área Livre de Praga e comunicação às

4.3. os produtores que tiverem propriedade(s)

Organizações

rural(is)

Nacionais

de

Proteção

propriedade

no

cadastrada(s)

na

001;

ALP

Código:

deverão

Fitossanitária (ONPF) dos países importadores,

cadastrar a(s) UP(s) no OEDSV, que, após

até que se cumpram todas as etapas previstas no

parecer, encaminhará a solicitação ao SEDESA

Plano de Erradicação.

para aprovação;
4.3.1. cada UP receberá um código seqüencial

4. DA ADESÃO AO SISTEMA DE ÁREA

composto do código da propriedade cadastrada

LIVRE DE Anastrepha grandis:

conforme o item 4.2.1, acrescida de numeração

4.1.

aqueles

que

produzirem

ou

seqüencial para a UP, composta de três dígitos,

comercializarem frutos frescos de cucurbitáceas

e do ano de cadastramento da UP com dois

na ALP e que desejarem obter certificação

dígitos, conforme exemplo abaixo:

fitossanitária com declaração adicional deverão

Exemplo: UF (RN: 24); município (Mossoró:

cadastrar sua(s) propriedade( s) junto ao

0800); propriedade no 001; UP no 001; ano 05;

SEDESA de sua Unidade da Federação, por

código: 24.0800.001.001.05;

meio do preenchimento da Solicitação de

4.3.2. para o cadastramento da UP deverá ser

Cadastro de Propriedade Rural / Termo de

utilizado o Anexo III - Solicitação de Cadastro

Adesão (Anexo II) nos escritórios do OEDSV;

de Unidades de Produção;

4.2. as propriedades rurais, cadastradas de

4.3.3. o cadastramento de cada UP deverá ser

acordo com o Anexo II, receberão uma

feito em até 5 (cinco) dias úteis após a data do
plantio ou do transplantio das mudas;
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4.3.4. o encerramento de cada UP deverá ser
feito por meio de comunicação formal ao

5. DA RASTREABILIDADE:

SEDESA em até 5 (cinco) dias úteis após a data

5.1. as emissões do Certificado Fitossanitário

da total retirada dos restos culturais da unidade;

de Origem (CFO) / Certificado Fitossanitário de

4.3.5. os produtores que desejarem eliminar

Origem Consolidado (CFOC), e da Permissão

alguma UP do cadastro da Área Livre deverão

de Trânsito de Vegetais (PTV) deverão ser

informar imediatamente ao OEDSV;

feitas de acordo com as Instruções Normativas

4.4.

as

Unidades

Centralizadoras

/

06, de 13/03/2000 e 11, de 27/03/2000,

Beneficiadoras / Processadoras deverão ser

respectivamente, observando o que segue:

cadastradas no SEDESA conforme Anexo IV -

5.1.1. o responsável técnico pela emissão do

Solicitação

CFO deverá realizar vistorias de campo e

de

Cadastro

de

Unidade

Centralizadora / Beneficiadora / Processadora;

registrar em livro próprio as informações

4.4.1. o SEDESA deverá vistoriar as Unidades

técnicas referentes a cada UP, conforme Anexo

Centralizadoras

/

VIII - Ficha de Acompanhamento das Unidades

Processadoras cadastradas, conforme Anexo V

de Produção, podendo ser exigido o registro de

- Laudo de Vistoria;

outras informações de acordo com a legislação

4.4.2.

as

/

Unidades

Beneficiadoras

Centralizadoras

/

específica da praga ou produto;

Beneficiadoras / Processadoras deverão garantir

5.2. os frutos frescos de cucurbitáceas oriundos

a identidade a rastreabilidade dos produtos

de UP's cadastradas devem ser produzidos,

oriundos da ALP e, a partir da data da

manipulados,

publicação

a

transportados de forma que seja garantida a

de

identidade, rastreabilidade e a conformidade

desta

conformidade

Instrução

fitossanitária,

Normativa,
por

meio

embalados,

armazenados

e

isolamento da carga em depósito telado, tela de

fitossanitária dos mesmos;

25 (vinte e cinco) mesh, à prova da introdução

5.2.1. é obrigatória a identificação dos frutos a

da praga durante o ingresso, manuseio,

granel, em lotes, ou embalados, em sacos ou

armazenamento e egresso dos frutos;

paletes não-retornáveis, durante o período de

4.5. os produtores e Unidades Centralizadoras /

colheita e armazenamento, para efeito de

Beneficiadoras / Processadoras que fizerem

certificação fitossanitária, mantendo-se essa

adesão ao Programa de Área Livre deverão

identificação

executar as ações fitossanitárias recomendadas

conforme Anexo IX - Identificação dos Lotes

pelo OEDSV.

de Frutos na Colheita;

durante

a

comercialização,

644

5.2.2. o registro da expedição de partidas das

Técnico do Órgão Estadual, conforme Anexo

UP deverá constar do livro de campo, conforme

XIV - Relatório Técnico do OEDSV;

Anexo X - Ficha de Acompanhamento da

5.2.6.

Expedição de Produtos;

cucurbitáceas destinadas ao mercado externo

5.2.3. o responsável técnico pela emissão do

deverão ser lacradas pelo RT que transcreverá o

CFOC

número do lacre para o CFO ou CFOC, ao

nas

unidades

Centralizadoras

/

todas

cargas

em livro próprio o ingresso e egresso de frutos

Centralizadora / Beneficiadora / Processadora,

certificados com Declaração Adicional na

devendo ser utilizados lacres fornecidos e

Empresa, conforme Anexo XI - Ficha de

controlados pelo OEDSV;

Acompanhamento do ingresso de produtos na

5.2.7. o RT não poderá emitir CFOC para o

Unidade Centralizadora / Beneficiadora /

produto oriundo de ALP destinado ao mercado

Processadora - e Anexo XII - Ficha de

internacional, com Declaração Adicional do

Acompanhamento do Egresso de Produtos da

MAPA, que ingressar em qualquer Central de

Unidade Centralizadora / Beneficiadora /

Abastecimento;

Processadora;

5.2.8. fica vedada a consolidação de partidas

5.2.3.1. os livros de acompanhamento com os

certificadas com declaração adicional fora de

registros de ingressos e egressos devem ser

áreas livres;

mantidos

5.2.9. a PTV, acompanhada do CFO ou CFOC,

Centralizadoras

unidades

Unidade

será o único documento fitossanitário que

Processadoras pelo período mínimo de 2 (dois)

poderá subsidiar a emissão do Certificado

anos;

Fitossanitário pelo FFA do MAPA, nos pontos

5.2.4. o responsável técnico pela emissão do

de saída para o mercado externo;

CFOC

mensal,

5.3. para as cargas que atendem ao disposto

conforme Anexo XIII - Relatório Técnico da

neste Anexo, os FFA, nos pontos de saída para

Unidade Centralizadora / Beneficiadora /

o mercado externo, após inspecionar a partida,

Processadora, e encaminhálo ao OEDSV até o

a

5º (quinto) dia útil do mês subseqüente;

inviolabilidade

5.2.5. o OEDSV encaminhará ao SEDESA, até

Certificado

o 10o (décimo) dia útil de cada mês, o Relatório

constará como declaração adicional do MAPA

elaborar

Beneficiadoras

ou

/

deverá

/

das

rural

de

deixar

sedes

propriedade

certificadas

Beneficiadoras / Processadoras deverá registrar

nas

a

as

relatório

que:

sua

documentação
do

lacre,

Fitossanitário

e

verificar
irão

(CF),

a

emitir
no

o

qual
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“A partida foi produzida na Área Livre da praga

6.3. e forma a garantir o efetivo controle do

Anastrepha grandis, no Estado.....................,

trânsito,

reconhecida pela ONPF do Brasil”;

deverão dispor, no mínimo, de:

5.3.1. a emissão do CF deverá ser feita de

6.3.1. veículo apropriado;

acordo com a Instrução Normativa nº 26, de

6.3.2. telefone, fax, computador e internet;

12/06/2001,

de

6.3.3. equipe de profissionais treinados e em

Procedimentos Operacionais da Vigilância

número suficiente para manter a barreira

Agropecuária Internacional.

funcionando vinte e quatro horas por dia e

5.3.2. quando for necessária a troca da carga do

sempre contando com pelo menos um fiscal da

caminhão lacrado na origem para outro

área de defesa vegetal;

caminhão no ponto de saída para o mercado

6.3.4. pátio de estacionamento;

externo, essa troca somente poderá ser efetuada

6.3.5. sinalização adequada;

com a presença de um FFA, para efeito de

6.3.6. iluminação adequada no trecho da

certificação

rodovia onde está situada a barreira;

que

aprova

fitossanitária

o

Manual

com

Declaração

Adicional, pelo MAPA.

as

barreiras

fitossanitárias

fixas

6.3.7. estrutura para destruição de cargas no
próprio local ou em instalações de terceiros;

6. DO CONTROLE DO TRÂNSITO

6.3.8. livros de registro, impressos e meios de

6.1. a partir do início dos trabalhos de

consulta à legislação fitossanitária, além de

reconhecimento da Área Livre, o OEDSV

relação atualizada dos técnicos credenciados

deverá ser responsável pela instalação e

para emissão de CFO e PTV, com os

manutenção

respectivos autógrafos;

de

uma

rede

de

barreiras

fitossanitárias fixas e móveis destinadas a

6.4. o ingresso de plantas, partes de plantas e

promover o controle do trânsito e proteger a

frutos de cucurbitáceas somente será permitido

área livre;

na Área Livre, quando provenientes de outra

6.2. as barreiras fitossanitárias deverão ser

Área Livre ou Sistema de Mitigação de Risco

localizadas em pontos estratégicos das vias de

de

acesso à ALP;

oficialmente pelo MAPA;

6.2.1. todo e qualquer veículo de carga capaz de

6.5. as partidas de cucurbitáceas produzidas na

transportar cucurbitáceas deverá ser fiscalizado;

área livre, em Unidades Rastreáveis cadastradas

6.2.2.

que desejarem a certificação com declaração

veículos

utilitários

inspecionados por amostragem;

deverão

ser

Anastrepha

adicional,

deverão

grandis,

deixar

reconhecidos

a

Área

Livre
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amparadas por PTV ou CF, quer seja para o

teóricos da praga, após o que o MAPA realizará

trânsito interestadual ou internacional.

auditoria com o objetivo de avaliar as
condições para revalidar o reconhecimento da

7. DO PLANO DE ERRADICAÇÃO DA

ALP.

PRAGA:
7.1. se houver detecção de um exemplar da

8. DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS:

praga Anastrepha grandis na Área Livre, na

8.1. serão excluídas do cadastro da ALP na

Área Tampão ou interceptação em partidas de

safra corrente as propriedades que incorrerem

frutos oriundos da Área Livre, deverão ser

nos seguintes casos:

implementadas

8.1.1. emissão de CFO/CFOC para partidas que

ações

emergenciais

para

contenção e erradicação da praga;

não foram produzidas em UP's cadastradas;

7.2. a condição de Área Livre da Praga

8.1.2. comercialização de frutos frescos de

Anastrepha

cucurbitáceas provenientes de fora da Área

grandis

será

suspensa

imediatamente caso haja detecção de um

Livre, sem amparo de PTV.

exemplar da praga Anastrepha grandis na Área

8.2. estarão excluídas do cadastro da ALP na

Livre ou interceptação em partidas de frutos

safra corrente as propriedades que reincidirem

oriundos da Área Livre;

em:

7.3.

o

OEDSV

será

responsável

pela

8.2.1. densidade incorreta de armadilhas;

coordenação das ações previstas no Plano de

8.2.2. armadilhas incorretas ou inadequadas

Erradicação da Praga (Anexo XV), e aos

para uso;

produtores caberá o ônus e a execução física e

8.2.3. atrativo alimentar ausente ou

financeira do Plano;

desacordo com o especificado;

7.4.

o

OEDSV

deverá

comunicar

em

8.2.4. armadilhas sem identificação;

imediatamente ao SEDESA o início da

8.2.5. inobservância do prazo para coleta do

execução do plano, informando o código da

material das armadilhas;

UP, código da armadilha, número de moscas

8.2.6. inobservância do prazo para envio do

capturadas, resultados do índice MAD e

relatório de monitoramento ao OE D S V;

medidas adotadas para erradicação da praga

8.2.7.

Anastrepha grandis;

inadequados

7.5. concluído o Plano de Erradicação, deverão

armadilhas;

ser cumpridos 3 (três) ciclos reprodutivos

acondicionamento
do

material

e

preservação
coletado

das
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8.2.8. falta de identificação ou identificação

8.2.15. não comunicação do fechamento ou

insuficiente

exclusão de UP, quando for o caso;

das

amostras

enviadas

ao

laboratório;

'8.2.16. falta de identificação ou identificação

8.2.9. preenchimento incorreto ou incompleto

insuficiente das partidas em qualquer momento

das informações relativas ao relatório de

desde a colheita até a comercialização;

monitoramento;

8.2.17. ausência ou instalação incorreta de tela

8.2.10. espécie ou variedade plantada incorreta;

de 25 (vinte e cinco) mesh nos galpões da

8.2.11. localização geográfica da UP imprecisa

Unidade Centralizadora / Beneficiadora /

ou incorreta;

Processadora, não proporcionando a adequada

8.2.12. área da UP em desacordo com o

garantia contra a introdução da praga;

informado;
8.2.13. plantio ou transplantio em data diferente
da informada;
8.2.14. inobservância do preenchimento e
manutenção das informações relativas ao
ingresso e egresso de frutos na Unidade
Centralizadora / Beneficiadora / Processadora;
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ANEXO V
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ANEXO VI
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA PRAGA
Anastrepha grandis
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ANEXO VII

ANEXO VIII
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO

1. NOME DO PROPRIETÁRIO:
2. PROPRIEDADE:
4. MUNICÍPIO:
3. CÓDIGO:
5. UF:
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ANEXO IX

ANEXO X
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE PRODUTOS

1. NOME DO PROPRIETÁRIO:
2. PROPRIEDADE:
4. MUNICÍPIO:
3. CÓDIGO:
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ANEXO XI

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO INGRESSO DE PRODUTOS NA UNIDADE
CENTRALIZADORA / BENEFICIADORA /PROCESSADORA

1. NOME DO PROPRIETÁRIO:
2. PROPRIEDADE:
4. MUNICÍPIO:
3. CÓDIGO:
5. UF:
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ANEXO XII

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO DE PRODUTOS DA UNIDADE
CENTRALIZADORA/ BENEFICIADORA / PROCESSADORA

1. NOME DO PROPRIETÁRIO:
2. PROPRIEDADE:
4. MUNICÍPIO:
3. CÓDIGO:
5. UF:
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ANEXO XIII

RELATÓRIO TÉCNICO DA UNIDADE CENTRALIZADORA / BENEFICIADORA /
PROCESSADORA

1. NOME DO PROPRIETÁRIO:
2. PROPRIEDADE:
4. MUNICÍPIO:
3. CÓDIGO:
5. UF:
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ANEXO XIV
RELATÓRIO TÉCNICO DO OEDSV

1. NOME DO OEDSV:
2. MUNICÍPIO
3. UF:
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ANEXO XV
RESUMO DAS ETAPAS SEQÜENCIAIS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA
ERRADICAÇÃO DE Anastrepha grandis
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ANEXO XVI

1.5. Fazer ainda em campo a conferência da
densidade das armadilhas, verificação da

CONTROLE DE QUALIDADE DO
MONITORAMENTO

periodicidade

da

coleta

do

material,

manutenção da infra-estrutura, bem como a
distribuição das mesmas no campo.

1. No campo

2. No laboratório

1.1. Verificar se as coletas do material das

2.1. Observar se os exemplares de Anastrepha

armadilhas Mc Phail estão sendo realizadas

spp. capturados nas armadilhas estão sendo

obedecendo ao intervalo recomendado de 7

detectados durante a triagem.

(sete) dias. Forma de avaliação: inspeção das

Forma de avaliação: exemplares de Anastrepha

armadilhas e verificação das planilhas de

spp. decepados (asa ou cabeça) são colocados

monitoramento.

nos recipientes que chegam ao laboratório,

1.2. Verificar se todo o material capturado nas

anotando-se

armadilhas está sendo coletado e enviado para o

etiqueta do referido recipiente. Posteriormente,

laboratório.

observam-se

Forma de avaliação: pequenos corpos sólidos

informações sobre as capturas e os recipientes

(botões, esferas, etc.) são colocados em

onde são conservados os exemplares de

armadilhas

Posteriormente,

Anastrepha spp. capturados. Dessa forma,

durante a triagem no laboratório, observa-se se

verifica-se se os exemplares decepados foram

as esferas foram coletadas.

detectados ou não durante a triagem.

1.3. Verificar se os recipientes que estão sendo

2.2. Observar se os resultados da triagem estão

enviados para o laboratório contêm etiqueta, e

sendo corretamente registrados nas planilhas

se as informações contidas estão corretas.

(impressa e eletrônica).

Forma de avaliação: quando os recipientes com

Forma de avaliação: observar se as informações

o material chegarem ao laboratório, as etiquetas

contidas nas planilhas estão preenchidas de

devem ser vistoriadas para verificar se as

forma correta, e verificar se os exemplares de

informações estão corretas.

Anastrepha spp. coletados estão devidamente

1.4. A quantidade de armadilhas a serem

registrados nas planilhas.

tomadas como amostras é determinada pela

2.3. Observar se os exemplares de Anastrepha

Coordenação do Programa.

spp.

selecionadas.

as

as

capturados

informações

planilhas

estão

contidas

contendo

na

as

sendo conservados
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adequadamente, até serem classificados ao

Instrução Normativa, fica estabelecido que a

nível específico.

área livre deve abranger, no mínimo, a área de

Forma de avaliação: observar a integridade dos

um município.

exemplares coletados. Caso não seja utilizado o

CERTIFICADO

álcool a 70% (setenta por cento), os exemplares

documento oficial que certifica a condição

podem perder a coloração.

fitossanitária de qualquer embarque sujeito à

3. Periodicidade do trabalho de avaliação do

regulamentação ou regulação fitossanitária,

monitoramento e registros:

desenhado segundo modelo de certificado da

3.1. Os trabalhos de controle de qualidade

Convenção

deverão ser executados pelo SEDESA com

Fitossanitária.

periodicidade de 30 (trinta) dias.

CERTIFICADO

3.2. Os resultados deste trabalho são registrados

ORIGEM - CFO: certificado emitido para

em planilhas eletrônicas.

atestar a qualidade fitossanitária na origem dos

FITOSSANITÁRIO:

Internacional

de

Proteção

FITOSSANITÁRIO

DE

produtos vegetais e para atender exigências
ANEXO XVII

específicas de certificação para o mercado
externo.

DEFINIÇÕES E ACRÔNIMOS

CERTIFICADO
ORIGEM

DEFINIÇÕES:

FITOSSANITÁRIO

CONSOLIDADO

-

DE
CFOC:

certificado de origem, quando essa seja uma
unidade centralizadora ou processadora de

ÁREA LIVRE DE PRAGA: área onde uma

produtos vegetais, a partir da qual saem cargas

praga específica não ocorre, sendo esse fato

destinadas a outras Unidades da Federação ou a

demonstrado por evidência científica e na qual,

pontos de saída para o mercado internacional.

de forma apropriada, essa condição está sendo

CONFORMIDADE

mantida oficialmente.

atendimento

A Área Livre pode abranger os seguintes tipos:

certificação, indicando confiança de que o

um país inteiro; uma parte não infestada de um

produto está em conformidade com as normas

país em que uma área infestada limitada está

estabelecidas.

presente; uma parte não infestada de um país

ÍNDICE

situada em uma área na qual a praga está

número de moscas capturadas por armadilha

amplamente disseminada. Para efeito desta

por dia. O índice é calculado dividindo o

às

MAD

FITOSSANITÁRIA:
regras

do

sistema

de

(Moscas/Armadilha/Dia):
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número total de moscas capturadas nas

de registros e documentos fitossanitários nas

armadilhas

etapas

pelo

produto

do

número

de

de

produção,

processamento,

armadilhas instaladas com o número de dias de

armazenamento e transporte.

exposição das armadilhas. Índice MAD =

UNIDADE RASTREÁVEL: área contínua de

(número de moscas capturadas) / (número de

tamanho variável, cultivada com o mesmo

armadilhas x número de dias de exposição).

gênero, espécie, variedade e submetida aos

LEVANTAMENTO

mesmos

DE

DETECÇÃO:

tratos

culturais

e

controle

realizado dentro de uma área para determinar se

fitossanitário, cadastrada junto ao SEDESA.

a praga está presente.

ZONA TAMPÃO: Uma área em que uma praga

LEVANTAMENTO

DE

DELIMITAÇÃO:

específica não está presente ou o nível de

realizado para estabelecer os limites de uma

ocorrência

área considerada infestada por uma praga ou

controlada, que inclui ou está adjacente a uma

livre desta.

área infestada, um local de produção infestado,

LEVANTAMENTO

baixo

e

está

oficialmente

VERIFICAÇÃO:

uma área livre de pragas, um local de produção

realizado para verificar as características de

livre de pragas ou um sítio de produção livre de

uma população de pragas ao longo do tempo.

pragas, e na qual as medidas fitossanitárias são

LOTE: conjunto de frutos de uma mesma

realizadas para prevenir a disseminação das

espécie

pragas.

e

DE

é

características

fitossanitárias

semelhantes e mesma origem.

ACRÔNIMOS:

PARTIDA: quantidade de produto que se

- ALP Área Livre de Praga

movimenta de um país para outro e que está

- CF Certificado Fitossanitário - Exportação

amparada por um certificado fitossanitário.

- CFO Certificado Fitossanitário de Origem

PERMISSÃO DE TRÂNSITO DE VEGETAIS

- CFOC Certificado Fitossanitário de Origem

- PTV: documento oficial que certifica a

Consolidado

condição fitossanitária de partidas de produtos

- DSV Departamento de Sanidade Vegetal

vegetais para o trânsito.

- EADI Estação Aduaneira Interior

PRAGA: qualquer espécie, raça ou biótipo

- FFA Fiscal Federal Agropecuário

vegetal ou animal ou agente patogênico danoso

- MAD Mosca/Armadilha/Dia

para as plantas ou produtos vegetais.

- MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e

RASTREABILIDADE: sistema estruturado que

Abastecimento

permite resgatar a origem do produto por meio
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- NIMF Norma Internacional de Medidas
Fitossanitárias
- OEDSV Órgão Estadual de Defesa Sanitária
Vegetal
- ONPF Organização Nacional de Proteção
Fitossanitária
- PTV Permissão de Trânsito de Vegetais
- PVA Posto de Vigilância Agropecuária
- RT Responsável Técnico
- SEDESA Serviço de Defesa Sanitária
Agropecuária
- SFA Superintendência Federal de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
- SVA Serviço de Vigilância Agropecuária
- UF Unidade da Federação
- UP Unidade de Produção
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 9, DE 20 DE ABRIL DE 2006

O

MINISTRO

DE

AGRICULTURA,

ESTADO
PECUÁRIA

DA
E

sanitária vegetal da Unidade da Federação
correspondente.

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que

§ 2º Quando no levantamento for detectado

lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II,

material suspeito de contaminação pela bactéria

da Constituição, tendo em vista o disposto no

prevista no caput, será coletada amostra para

Capítulo IV, do Decreto nº 24.114, de 12 de

diagnóstico

abril de 1934, e o que constam dos Processos

credenciado.

nos

§ 3º Se o diagnóstico referido no § 2º confirmar

21000.000179/2002-45

e

21000.004565/98-69, resolve:

em

laboratório

oficial

ou

a presença da bactéria, o produtor será
notificado do resultado e deverá aplicar uma

Art.

1º

Definir

as

cultivares

e

seus

respectivos graus suscetibilidade à bactéria
denominada

cientificamente

das medidas constantes do Anexo III, que seja
mais apropriada para o problema.

de

Xanthomonas campestris pv. viticola, bem

Art. 2º Os proprietários, arrendatários ou

como adotar as exigências fitossanitárias

ocupantes, a qualquer título, de propriedades

para suas mudas e as medidas de prevenção,

com ocorrência da bactéria prevista no caput do

controle e erradicação da referida praga, na

art. 1º , são obrigados a executar, às suas

forma dos Anexos I, II e III a esta Instrução

expensas, todas as medidas de prevenção,

Normativa. (Cancro da videira)

controle

e

erradicação

que

lhes

forem

determinadas pelo órgão estadual de defesa
§ 1º O levantamento para detecção e limitação

sanitária

das áreas de ocorrência da bactéria e a

correspondente.

manutenção do cadastramento dos produtores

§ 1º Não poderá ser emitido certificado

de uva das áreas atingidas, bem como a

fitossanitário de origem, para produtos oriundos

orientação e a conscientização sobre as

de talhões ou propriedades onde não forem

exigências e as medidas de prevenção, controle

aplicadas as medidas estabelecidas no Anexo

e

III.

erradicação

da

bactéria

serão

de

responsabilidade do órgão estadual de defesa

da

Unidade

da

Federação
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§ 2º Plantas isoladas e pomares abandonados

da Federação correspondente, de acordo com o

com comprovada ocorrência da bactéria serão

Anexo III e obedecendo à legislação de

sumariamente destruídos, não cabendo ao

certificação fitossanitária.

infrator qualquer tipo de indenização.

§ 2º No interesse de pesquisa científica, será

§ 3º Nas propriedades onde for detectada a

permitido o transporte de material para estudo,

bactéria, deverão ser feitas inspeções, por parte

sob a orientação do órgão de sanidade vegetal

do órgão estadual de defesa sanitária vegetal da

da Superintendência Federal de Agricultura da

Unidade da Federação correspondente, no

Unidade da Federação que se encontrar a área

mínimo a cada sessenta dias, a fim de verificar

atingida pela bactéria, obedecendo ao previsto

o cumprimento das determinações estabelecidas

na legislação fitossanitária.

neste ato.

§ 3º Somente será permitido o trânsito de
material de propagação de regiões onde ocorre

Art. 3º Na produção de material de propagação,

a bactéria para regiões livre da praga, quando se

será obedecida a legislação pertinente a

tratar de mudas certificadas e produzidas de

sementes e mudas e as exigências fitossanitárias

acordo com as exigências constantes do Anexo

relacionadas no Anexo II.

II.

Parágrafo único. Nas regiões com ocorrência da
bactéria, os produtores terão o prazo de até seis

Art. 5º Caberá ao órgão de defesa sanitária

meses para se adequarem às exigências

vegetal

fitossanitárias para mudas, constantes do Anexo

Agricultura - SFA da Unidade da Federação

II.

que se encontrar a área atingida, supervisionar a

da

Superintendência

Federal

de

execução das medidas previstas nesta Instrução
Art. 4º Fica proibido o trânsito de plantas e

Normativa.

partes de plantas de videira das propriedades ou
talhões onde for constatada a ocorrência da

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em

bactéria.

vigor na data de sua publicação.

§ 1º Estão excluídos das proibições do caput os
frutos originários de propriedades ou talhões,

Art. 7º Fica revogada a Instrução Normativa nº

onde é adotada uma das medidas de prevenção,

233, de 7 de dezembro de 1998.

controle e erradicação, indicado pelo órgão
estadual de defesa sanitária vegetal da Unidade

ANEXO I
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V - Restringir o acesso de pessoas estranhas ao
RELAÇÃO DE VARIEDADES DE

interior do viveiro;

CULTIVARES E SEUS RESPECTIVOS

VI - Desinfetar equipamentos e ferramentas

GRAUS DE SUSCETIBILIDADES À

utilizados na produção, com álcool iodato; e

BACTÉRIA DENOMINADA DE

VII - Para mudas certificadas, além dessas

XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV.

exigências, deverá observar o seguinte:

VITICOLA.

a) a produção de material propagativo somente
será permitida em ambiente protegido; e
b) será exigido laudo laboratorial das plantas
matrizes, com resultado negativo para a
bactéria denominada Xanthomonas campestris
pv. viticola.

ANEXO II

EXIGÊNCIAS FITOSSANITÁRIAS PARA
AS MUDAS DAS CULTIVARES

ANEXO II

RELACIONADAS NO ANEXO I
EXIGÊNCIAS FITOSSANITÁRIAS PARA
AS MUDAS DAS CULTIVARES

I - O material para enxertia deverá estar sem

RELACIONADAS NO ANEXO I

sintoma de bacteriose;
II - Deverão ser feitas inspeções periódicas,

I - O material para enxertia deverá estar sem

encontrando-se

sintoma de bacteriose;

bacteriose, todo o lote será eliminado;

II - Deverão ser feitas inspeções periódicas,

III - O viveiro deverá ser cercado e possuir

encontrando-se

pedilúvio na entrada;

muda

com

sintoma

de

muda

com

sintoma

de

bacteriose, todo o lote será eliminado;

IV - Deverão ser fornecidas vestimentas e botas

III - O viveiro deverá ser cercado e possuir

para uso exclusivo no interior do viveiro;

pedilúvio na entrada;

V - Restringir o acesso de pessoas estranhas ao

IV - Deverão ser fornecidas vestimentas e botas

interior do viveiro;

para uso exclusivo no interior do viveiro;
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VI - Desinfetar equipamentos e ferramentas

produção deverá ser retirado da área e

utilizados na produção, com álcool iodato; e

queimado;

VII - Para mudas certificadas, além dessas

b) o produtor deverá vistoriar periodicamente o

exigências, deverá observar o seguinte:

talhão com o objetivo de detectar a presença da

a) a produção de material propagativo somente

bactéria;

será permitida em ambiente protegido; e

c) todo material com sintoma deverá ser

b) será exigido laudo laboratorial das plantas

retirado e incinerado;

matrizes, com resultado negativo para a

d) durante o período chuvoso, nos talhões

bactéria denominada Xanthomonas campestris

plantados com variedades suscetíveis, conforme

pv. viticola.

a relação no Anexo I, deverá ser realizado o
controle químico a partir do início das
ANEXO III

brotações, com produtos recomendados pela
pesquisa;

MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E

e) nas propriedades ou talhões com ocorrência

ERRADICAÇÃO DA BACTÉRIA

da bactéria, as podas em variedades altamente

DENOMINADA XANTHOMONAS

suscetíveis não deverão ser feitas durante o

CAMPESTRIS PV. VITICOLA

período chuvoso; e
f) eliminar as plantas que comprovadas por

I - DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

pesquisas sejam hospedeiras alternativas da

a)

bactéria.

desinfestação

de

veículos,

máquinas,

implementos, equipamentos e material de

III - DAS MEDIDAS DE ERRADICAÇÃO

colheita

sanitizantes

a) eliminação das plantas com sintomas e as

após

circunvizinhas, inclusive as raízes;

com

recomendados

produtos
pela

pesquisa

cada

utilização; e

b) queima da parte aérea das plantas no local,

b) evitar o trânsito de pessoas e equipamentos

com uso de lança-chama ou similar e posterior

de áreas afetadas para áreas sem ocorrência da

arranque e queima do material remanescente;

bactéria, sem as devidas medidas profiláticas.

c) proibição do plantio de videira, durante doze

II - DAS MEDIDAS DE CONTROLE

meses, nas áreas erradicadas e após esse

a) na área ou talhão com ocorrência da bactéria,

período, só será permitido plantio com cultivar

todo o material resultante das podas de

de média ou baixa suscetibilidade; e
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d) inspeção das plantas remanescentes ou
circunvizinhas das erradicadas, desde a base até
o ápice, a cada quinze dias, durante sessenta
dias, exceto quando existir pomar de frutos, a
serem comercializados, neste caso, a inspeção
deverá ser por talhão, quinzenalmente, até a
colheita.
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RESOLUÇÃO SAA-10, DE 29 DE MARÇO DE 2006
Ratifica os termos da Portaria CDA-5, de 03

Variegada do Citros), baseado no parecer

de fevereiro de 2005, a Instrução Normativa

técnico de folhas 53-55 e folha 65 do Processo

nº 16, de 18/03/2003 e Instrução Normativa

P.G.E. nº 493/2005, reproduzido às folhas 56-

nº 10, de 18 de março de 2005 que

58 e 68 do Processo SAA nº 0294/2006, cujos

restringem a produção de mudas a “céu

termos ratifica;

aberto”.

3 – considerando que a única técnica que
assegura a produção de mudas cítrica sem

O

SECRETÁRIO

NEGÓCIOS

DE

DE

ESTADO

AGRICULTURA

DOS

graves riscos à higidez sanitária e à altura do

E

agronegócio citrícola no Estado é em ambiente

ABASTECIMENTO,

protegido;

1 – considerando o parecer do Senhor

4 - considerando a competência que lhe foi

Procurador Geral do Estado de folhas 30/31 dos

outorgada pelo artigo 44, inciso II, alíneas " I "

autos do Processo P.G.E. nº 493/2005 que

e " m ", do Decreto n.º 43.142, de 2 de junho de

ressalta

1998,

a

competência

técnica

da

Coordenadoria de Defesa Agropecuária para
normatização da produção vegetal, via de
consequência

das

ações

de

Resolve:

defesa

fitossanitárias,

Art. 1º - As instalações dos viveiros e dos

2 – considerando a manifestação do Senhor

depósitos de mudas cítricas devem atender às

Coordenador da Coordenadoria de Defesa

seguintes exigências:

Agropecuária exarado às fls. 66 do Processo

a) – ambiente protegido com tela de malha com

P.G.E. nº 493/2005, juntada por cópia às folhas

abertura máxima de 0,87mm (oitenta e sete

69 do Processo SAA nº 0294/2006, que no uso

centésimos de milímetro) por 0,30mm (trinta

da competência legal declarou inexistir técnica

centésimos de milímetro) sem apresentação de

aprovada até a presente data que assegure a

furos ou frestas;

produção de mudas cítricas a céu aberto, livres

b) cobertura impermeável, sem furos ou frestas;

de pragas quarentenárias (Cancro Cítrico,
“greening”, Morte Súbita dos Citros e Clorose
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c) acesso através de antecâmara, com área

m) viveiro ou depósito livre de insetos vetores

interna de piso de 2m (dois metros) por 2m

de doenças dos citros;

(dois metros), no mínimo;

n) local acessível para realização de inspeções;

d) antecâmara com pedilúvio para desinfecção

o) instalação onde a legislação fitossanitária

de

permita;

calçados

e

com

equipamentos

para

desinfecção de mãos e utensílios, contendo

p) impedimentos à entrada de águas invasoras

produtos químicos registrados no MAPA para

na estufa;

esse fim, no caso de viveiro;

q) escoamento do excesso de água da estufa

e) antecâmara com pedilúvio para desinfecção

com instalação que não permita a entrada de

de calçados, contendo produtos químicos

insetos;

registrados no MAPA para esse fim, no caso de

r) restrição ao acesso de pessoas estranhas nas

depósito;

instalações;

f) bancada, no mínimo, a 40cm (quarenta

s) viveiro ou depósito limpo de detritos

centímetros) do solo;

vegetais;

g) corredores entre as bancadas com piso ou

t) estufa de produção exclusiva para citros;

com camada de pedra britada ou material

u)

similar, com um mínimo de 5cm (cinco

fitossanitária em vigor.

atendimento

de

outras

exigências

centímetros) de espessura;
h) manutenção da área interna livre de plantas

Art. 2º - Ratifico todas as demais disposições

daninhas;

da Portaria CDA-5, de 03 de fevereiro de 2005,

i) manutenção de carreador entre a bancada e a

a Instrução Normativa nº 16, de 18/03/2003 e

tela

Instrução Normativa nº 10, de 18 de março de

de

no

mínimo

50cm

(cinqüenta

centímetros);

2005 que restringem a produção de mudas a

j) perímetro externo com faixa mínima de 1m

“céu aberto”, por seus próprios fundamentos

(um metro), livre de vegetação;

técnicos e científicos.

k) viveiro ou depósito distante, no mínimo,
20m (vinte metros) de qualquer planta cítrica e

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor a

em área de boa drenagem;

partir da sua publicação.

l) viveiro ou depósito situado a distância
superior a 1.200m (mil e duzentos metros) de
foco de cancro cítrico;
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 42, DE 09 DE AGOSTO DE 2006

O

SECRETÁRIO

DE

DEFESA

16, de 5 de março de 2006, ou quando

AGROPECUÁRIA - SUBSTITUTO,

for verificada a alteração da situação

DO

fitossanitária da praga em questão.

MINISTÉRIO

AGRICULTURA,

DA

PECUÁRIA

ABASTECIMENTO,

no

E

uso

da

Art. 3º Liberar o trânsito de plantas,

atribuição que lhe confere o art. 9º,

partes

de

plantas,

combinado com o art. 42, do Anexo I,

subprodutos da família Cucurbitaceae

do Decreto nº 5.351, de 21 de janeiro de

(Cucumis

2005, tendo em vista o disposto no

Cucumis sativus e Cucurbita spp.) do

Decreto nº 24.114, de 12 de abril de

Sistema de Mitigação de Risco da Praga

1934, que aprovou o Regulamento de

Anastrepha grandis, mencionada no art.

Defesa Sanitária Vegetal, a Instrução

1º, para qualquer Unidade da Federação,

Normativa SDA nº 16, de 5 de março de

desde que venham a atender aos pré-

2006, e o que consta do Processo nº

requisitos fitossanitários na legislação

21052.015431/2003-96, resolve:

em vigor.

melo,

produtos

Citrullus

e

lanatus,

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra
Art. 1º Reconhecer o Sistema de
Mitigação

de

Risco

da

Praga

Anastrepha grandis em cultivos de
cucurbitáceas, implantado na área
que compreende os Municípios de
Mesópolis,

Paranapuã,

Urânia

e

Presidente Bernardes, no Estado de
São Paulo.

Art. 2º O Departamento de Sanidade
Vegetal poderá, a qualquer tempo,
cancelar o reconhecimento do Sistema
de que trata o art. 1º, no caso de
inobservância
manutenção

das
do

exigências
mesmo,

para

conforme

estabelecido na Instrução Normativa nº

em vigor na data de sua publicação.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 2, DE 29 DE JANEIRO DE 2007

O MINISTRO DE ESTADO DA

I - Secretaria de Defesa Agropecuária

AGRICULTURA,

(SDA):

ABASTECIMENTO,

PECUÁRIA
no

uso

E
da

a) Departamento de Sanidade Vegetal

atribuição que lhe confere o art. 2º, do

(DSV);

Decreto nº 5.741, de 30 de março de

b) Departamento de Fiscalização de

2006, tendo em vista o disposto no

Insumos Agrícolas (DFIA); e

Decreto nº 24.114, de 12 de abril de

c)

1934, e o que consta do Processo nº

Laboratorial (CGAL);

21000.008983/2006-04, resolve:

II - Secretaria de Política Agrícola

Coordenação-Geral

de

Apoio

(SPA);
Art. 1º Fica instituído o Programa

III - Superintendências Federais de

Nacional de Controle da Ferrugem

Agricultura (SFA);

Asiática

IV

da

Soja

(PNCFS)

no

-

Secretarias

de

Agricultura

Departamento de Sanidade Vegetal

Estaduais ou seus Órgãos de Defesa

(DSV), junto à Coordenação-Geral de

Agropecuária;

Proteção de Plantas (CGPP).

V

-

Instituições

de

informações

meteorológicas públicas e privadas;
Art. 2º O Programa Nacional de

VI - Iniciativa privada:

Controle da Ferrugem Asiática da Soja

a) Organizações de produtores rurais;

(Phakopsora

b) Organizações dos produtores de

pachyrhizi)

visa

ao

fortalecimento do sistema de produção

insumos agrícolas; e

agrícola da soja, congregando ações

c) Sistema de distribuição de insumos

estratégicas de defesa sanitária vegetal

agrícolas;

com suporte da pesquisa agrícola e da

VII - Instituições de pesquisa públicas e

assistência técnica na prevenção e

privadas;

controle da praga.

VIII - Universidades;
IX - Conselhos e Federações de classes

Art. 3º Farão parte do Programa

profissionais; e

Nacional de Controle da Ferrugem

X - Órgãos de assistência técnica e de

Asiática da Soja (PNCFS):

extensão rural.
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Art. 4º Os setores representados no art.

IV - manter atualizado o cadastro

3º reunir-se-ão anualmente com o

nacional

objetivo de traçar as diretrizes do

capacitados para a identificação e

PNCFS.

orientação das medidas de controle da

de

técnicos

treinados

e

ferrugem asiática da soja;
Art. 5º As Instâncias Intermediárias do

V

Sistema

confirmar a implementação das ações

Unificado

de

Atenção

à

-

realizar

auditorias,

visando

Sanidade Agropecuária (SUASA) em

previstas no PNCFS; e

cada Unidade da Federação deverão

VI - apoiar as Unidades da Federação

criar os seus Comitês Estaduais de

na execução das atividades do PNCFS.

Controle da Ferrugem Asiática da Soja,
constituídos por representantes dentre

Art.

7º

Ao

Departamento

aqueles contemplados pelo art. 3º

Fiscalização

Parágrafo único. Os Comitês Estaduais

(DFIA) compete dar prioridade aos

deverão criar Grupos Regionais de

registros de insumos agrícolas que

Controle da Ferrugem Asiática da Soja,

apresentem inovações tecnológicas no

conforme critérios estabelecidos no

controle da ferrugem asiática da Soja.

de

Insumos

de

Agrícolas

manual do Programa.
Art. 8º À Coordenação-Geral de Apoio
Art. 6º Ao Departamento de Sanidade

Laboratorial (CGAL) compete:

Vegetal (DSV) compete:

I - instituir rede de laboratórios de

I - coordenar o Programa Nacional de

diagnóstico da ferrugem asiática da

Controle da Ferrugem Asiática da Soja

soja;

(PNCFS);

II - coordenar e promover a capacitação

II - elaborar e revisar o Manual

dos

Operativo do PNCFS de acordo com os

atualização

subsídios técnicos fornecidos pelos

diagnóstico da ferrugem asiática da

membros do Programa;

soja;

III - coordenar a elaboração e a

III - dar prioridade no credenciamento

divulgação de material educativo para

de novos laboratórios de diagnóstico da

promoção

ferrugem asiática da soja.

de

ações

uniformes

no

técnicos

de
da

laboratório
metodologia

e

a
de

território nacional, em todos os níveis
de execução;

Art. 9º Às Superintendências Federais
de Agricultura (SFAs) compete:
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I

-

participar

de

conscientização,

ações

divulgação

de

IV - realizar ações de educação sanitária

e

de acordo com normas indicadas pelo

capacitação técnica;

PNCFS;

II - coordenar o Comitê Estadual de

V

Controle da Ferrugem Asiática da Soja;

atualização permanente dos produtores

e

e técnicos, para o monitoramento da

III - acompanhar e realizar auditorias e

ferrugem asiática da soja conforme o

supervisões visando à implementação e

manual do PNCFS;

consecução das ações previstas no

VI - participar do Comitê Estadual de

PNCFS.

Controle da Ferrugem Asiática da Soja;

-

promover

a

capacitação

e

VII - coordenar os Grupos Regionais;
Art.

10.

A

SPA

estabelecerá

VIII - dar prioridade ao cadastramento

anualmente a política de financiamento

de agrotóxicos e afins destinados ao

das ações de prevenção e controle da

controle da ferrugem da soja; e

ferrugem asiática da soja.

IX - publicar suas normas de acordo

Parágrafo único. A Secretaria Estadual

com o Manual do PNCFS, definindo o

de

sistema de fiscalização e as penalidades.

Agricultura

atuará

complementarmente na política estadual
de financiamento das operações de

Art. 12. À iniciativa privada compete:

controle da ferrugem asiática da soja.

I - manter atualizado o seu cadastro de
propriedade junto ao Grupo Regional de

Art. 11. Às Instâncias Intermediárias do

Controle da Ferrugem Asiática da Soja

Sistema

ou

Unificado

Sanidade

de

Atenção

Agropecuária

à

(SUASA)

compete:
I

-

órgão

estadual

de

defesa

agropecuária, de acordo com o manual
do PNCFS;

gerenciar

o

sistema

de

II

-

apoiar

ações

de

educação

monitoramento da ferrugem asiática da

fitossanitária, dirigidas aos produtores

soja;

rurais

II - legislar complementarmente sobre o

recomendações do PNCFS;

assunto,

legislação

III - participar do Comitê Estadual do

estadual com a federal e com o manual

Controle da Ferrugem Asiática da Soja

do PNCFS;

e do grupo regional de controle da

III - executar ações de fiscalização para

praga; e

adequando

a

o cumprimento do PNCFS;

e

técnicos,

conforme

as
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IV - adotar ações de controle da

e dos grupos regionais de controle da

ferrugem asiática da soja, conforme a

praga.

orientação do grupo regional ou órgão
estadual de defesa agropecuária.

Art. 16. O Comitê Estadual de Controle
da Ferrugem Asiática da Soja será

Art. 13. Às instituições de informações

responsável por:

meteorológicas públicas e privadas

I - identificar as demandas estaduais e

compete:

propor diretrizes para o PNCFS;

I - disponibilizar informações das

II - elaborar, sempre que necessárias,

condições meteorológicas e previsões

recomendações

climáticas; e

Regionais,

II - apoiar a implantação de estações de

informações das fontes de inóculo,

avisos fitossanitários nas áreas de

ventos e condições meteorológicas;

execução do programa.

III - definir a política de localização dos

para

os

Grupos

conseqüência

das

laboratórios de diagnose e das estações
Art. 14. Aos órgãos de pesquisa e

meteorológicas,

bem

como

a

ensino compete gerar, desenvolver e

organização dos Grupos Regionais de

difundir tecnologias e capacitar técnicos

Controle da Ferrugem Asiática da Soja;

para o manejo integrado da ferrugem da

IV - implantar a política estadual dos

soja, visando subsidiar as ações do

treinamentos dos técnicos de campo e

PNCFS.

de laboratório, de acordo com as
definições do PNCFS; e

Art. 15. Aos órgãos de Assistência

V - atualizar, junto ao DSV, o cadastro

Técnica e Extensão Rural compete:

dos técnicos capacitados para realizar os

I - organizar treinamentos para técnicos

trabalhos no controle da ferrugem

e produtores em manejo fitossanitário,

asiática da soja no estado.

com ênfase na prevenção e controle da
ferrugem asiática da soja;

Art. 17. As responsabilidades dos

II - participar dos programas de manejo

Grupos Regionais de Controle da

integrado de pragas nas áreas de

Ferrugem Asiática da Soja são:

produção, a fim de recomendar as

I - implantar e manter atualizado, junto

medidas fitossanitárias necessárias; e

ao Comitê Estadual, um sistema de

III - participar do Comitê Estadual do

cadastro de propriedade;

Controle da Ferrugem Asiática da Soja
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II - organizar treinamentos dos técnicos

Art. 19. Esta Instrução Normativa entra

para identificação da presença da praga

em vigor na data de sua publicação.

e coleta de amostra;
III - organizar treinamento para a forma
eficiente da aplicação dos fungicidas;
IV - informar os riscos iminentes, em
função

da

presença

da

praga

e

condições climáticas, bem como das
necessidades de controle preventivo; e
V

-

receber

denúncia

de

descumprimento das regras e comunicar
aos

órgãos

responsáveis

pela

fiscalização.

Art. 18. As Instâncias Intermediárias do
Sistema

Unificado

de

Atenção

à

Sanidade Agropecuária (SUASA) em
cada Unidade da Federação deverão
estabelecer, ouvido o setor produtivo e a
pesquisa,

ato

normativo

definindo

calendário de plantio para a soja, com
um período de pelo menos 60 (sessenta)
dias sem a cultura e plantas voluntárias
no campo, baseado no art. 36, do
Decreto nº 24.114, de 12 de abril de
1934.
Parágrafo

único.

As

Instâncias

Intermediárias do Sistema Unificado de
Atenção

à

Sanidade

Agropecuária

(SUASA) poderão determinar, dentro
de critérios técnicos, as exceções ao
calendário de plantio.
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RESOLUÇÃO SAA-9, DE 15 DE MARÇO DE 2007
Estabelece o Vazio Sanitário para

soja (guaxas ou tigüera) nas culturas

Controle de Ferrugem Asiática da

subseqüentes à da soja durante o

Soja

período

de

vigilância

do

Vazio

Sanitário.
O

Secretario

de

Abastecimento,

Agricultura

considerando

e

Parágrafo Único: A erradicação das

a

plantas

voluntárias

consiste

na

competência que lhe foi outorgada pelo

destruição das plantas através de uso de

artigo 44, inciso II, alíneas “e” , e “m”

medidas químicas ou mecânicas.

do Decreto nº 43.142, de 2 de junho de
1998, e considerando a necessidade de

Artigo 3º - Compete à Coordenadoria

prevenir a disseminação da doença, que

de Defesa Agropecuária fiscalizar o

tem como agente causal agente o fungo

cumprimento

Phakopsora

resolução.

pachyrhizi,

denominada

dos

termos

desta

Ferrugem Asiática da Soja, nas lavouras
paulistas resolve:

Artigo 4º - Compete à Coordenadoria
de Assistência Técnica Integral e a

Artigo 1º - Fica aprovado por 90 dias

Agência Paulista de Tecnologia dos

(noventa dias), no período de 01 de

Agronegócios

Julho a 30 de Setembro , no território do

voltadas à conscientização e divulgação

Estado de São Paulo, o vazio sanitário

da importância do Vazio Sanitário para

para a cultura da soja ( Glicyne max

o controle da Ferrugem Asiática da

(L.) Merril).

Soja.

implementar

ações

Parágrafo Único: Entende – se por vazio
sanitário o período de ausência total de

Artigo 5º - Esta Resolução entrará em

plantas vivas de soja, excluindo – se as

vigor a partir de sua publicação.

áreas

de

pesquisa

cientifica,

devidamente monitorada e controlada.

Artigo 2º - É de responsabilidade do
produtor erradicar plantas voluntárias de
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 23, DE 29 DE MAIO DE 2007
Art. 2º O proprietário, arrendatário ou
O MINISTRO DE ESTADO DA

ocupante

AGRICULTURA,

E

estabelecimento no qual for constada a

da

praga, promoverá vistorias quinzenais

atribuição que lhe confere o art. 2º, do

no palmal, objetivando identificar e

Decreto nº 5.741, de 30 de março de

eliminar novos focos.

PECUÁRIA

ABASTECIMENTO,

no

uso

a

qualquer

título

do

2006, e tendo em vista o que consta do
Processo

nº

21000.003589/2004-18,

resolve:

Art. 3º A Instância Intermediária do
Sistema
Sanidade

Unificado

de

Atenção

Agropecuária

à

manterá

Art. 1º Nos casos de ocorrência da

cadastro das propriedades infestadas e

cochonilha-do-carmim

(Dactylopius

enviar à Instância Superior, relatórios

Instâncias

mensais sobre a situação da praga na

opuntiae),

as

Intermediárias e Locais do Sistema

Unidade da Federação.

Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária

nos

Estados

de

Art. 4º A Instância Intermediária do

Pernambuco, da Paraíba, do Ceará e

Sistema

em outros onde a praga vier a se

Sanidade Agropecuária retornará, no

estabelecer deverão intensificar os

mínimo, uma vez a cada mês nas

trabalhos

da

propriedades onde a praga for detectada,

visando

a fim de acompanhar o cumprimento

de

ocorrência
delimitar

levantamento

da
a

praga,

extensão

das

áreas

Unificado

de

Atenção

à

das recomendações estabelecidas.

afetadas.
§ 1º Serão promovidas campanhas de

Art. 5º Palma forrageira Opuntia sp.

orientação

oriunda dos Estados onde a cochonilha-

e

conscientização

para

prevenção do controle da praga.

do-carmim (Dactylopius opuntiae) está

§ 2º Confirmada, por inspeção visual, a

presente

presença

fiscalização

Federação em que ela não ocorre,

orientará sobre as medidas de controle a

somente poderá ser transportada se

serem implementadas.

acompanhada de Permissão de Trânsito,

da

praga,

a

para

outras

Unidades

da

de acordo com a Instrução Normativa nº
37, de 17 de novembro de 2006.
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Art. 6º Nas barreiras fitossanitárias
interestaduais, caso seja constatada por
meio de inspeção visual, infestação por
cochonilha-docarmim, independente da
espécie,

toda

a

carga

será

imediatamente apreendida e destruída
de modo a impedir a sobrevivência da
praga, não cabendo ao infrator qualquer
tipo de indenização.

Art. 7º Suspeitas de ocorrência da
cochonilha-do-carmim serão notificadas
às

autoridades

fitossanitárias

mais

próximas que, nesse caso, repassarão
imediatamente as informações à área de
sanidade vegetal da Superintendência
Federal da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

na

Unidade

da

Federação.

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra
em vigor na data de sua publicação.
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DECRETO ESTADUAL Nº 51.958, DE 04 DE JULHO DE 2007

Define como população vegetal de
peculiar interesse do Estado a cultura
vegetal

que

especifica

e

dá

providências correlatas

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de
suas atribuições legais, Decreta:

Artigo

1º

-

Fica

definida

como

população vegetal de peculiar interesse
do Estado a cultura da soja.
Parágrafo único - A cultura referida
neste artigo fica sujeita às medidas de
defesa

sanitária

vegetal

e

demais

normas constantes na Lei nº 10.478, de
22 de dezembro de 1999, regulamentada
pelo Decreto nº 45.211, de 19 de
setembro de 2000.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 52, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007

O MINISTRO DE ESTADO DA

Proteção de Vegetais - CIPV, que trata

AGRICULTURA,

das listas de pragas regulamentadas.

PECUÁRIA

ABASTECIMENTO,

no

uso

E
das

atribuições que lhe confere o art. 2º, do

Art. 2º Criar o Grupo Técnico de

Decreto nº 5.741, de 30 de março de

Pragas Quarentenárias - GTPQ, que terá

2006, tendo em vista o disposto na Lei

caráter consultivo, para a categorização

nº 9.712, de 20 de novembro de 1998,

de pragas, a realização de Análise de

no Decreto nº 5.759, de 17 de abril de

Risco de Praga - ARP e a elaboração de

2006, no Decreto nº 24.114, de 12 de

planos de contingência e emergência

abril de 1934, e o que consta nos

para as pragas de que trata esta

Processos nos 21000.004424/2006-17 e

Instrução Normativa.

21000.006351/2002-74, resolve:

Parágrafo único. A Secretaria de Defesa
Agropecuária - SDA, por meio de

Art. 1º Estabelecer a lista de pragas

Portaria, definirá as normas para a

quarentenárias ausentes (A1) e de

constituição

pragas quarentenárias presentes (A2)

funcionamento,

para

competências específicas.

o

Brasil

procedimentos

e

aprovar

para

as

os

do

GTPQ,

seu

hierarquia

e

suas

atualizações.

Art. 3º Para efeito desta Instrução

§ 1º A lista de pragas quarentenárias

Normativa, entende-se por:

ausentes e de pragas quarentenárias

I - Praga Quarentenária Ausente: praga

presentes constam dos Anexos I e II,

de importância econômica potencial

respectivamente,

para uma área em perigo, porém não

desta

Instrução

Normativa.
§

2º

presente no território nacional;

Para

procedimentos,
diretrizes

a

adoção

serão

constantes

Internacional

para

destes

adotadas
da

II - Praga Quarentenária Presente: praga

as

de importância econômica potencial

Norma

para uma área em perigo, presente no

Medidas

país, porém não amplamente distribuída

Fitossanitárias NIMF nº 19, no âmbito
da Convenção Internacional para a

e encontra-se sob controle oficial.
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Art. 4º Para a categorização de uma

Federação em que ocorreu a detecção,

praga quarentenária ausente ou praga

que informará a Instância Intermediária

quarentenária presente, deverão ser

do Sistema Unificado de Atenção à

atendidas as exigências estabelecidas

Sanidade Agropecuária e ao D S V.

por esta Instrução Normativa.
Parágrafo único. As diretrizes e os

Art. 7º A Instância Intermediária do

critérios para a categorização de uma

Sistema

praga quarentenária têm como base a

Sanidade Agropecuária implantará o

realização de Análise de Risco de Praga

plano de contingência da praga sob a

- ARP, segundo as orientações da NIMF

supervisão do SEDESA, que notificará

nº 2 e da NIMF nº 11, relacionadas ao

as providências tomadas ao DSV.

Unificado

de

Atenção

à

tema.
Art. 8º As Instâncias Intermediárias do
Art.

5º

A

detecção

de

praga

Sistema

Unificado

de

Atenção

quarentenária ausente ou outra praga

Sanidade

exótica

ao

responsáveis

Ministério da Agricultura, Pecuária e

fitossanitária

Abastecimento - MAPA, de acordo com

levantamentos

a legislação vigente.

delimitação e monitoramento das pragas

§ 1º O Departamento de Sanidade

quarentenárias presentes, delimitando a

Vegetal - DSV analisará a notificação e

área de ocorrência e a sua importância

a necessidade de consultar o GTPQ.

econômica.

§ 2º O DSV encaminhará as medidas

§ 1º A Instância Intermediária do

cabíveis para a contingência da praga ao

Sistema

Serviço de Sanidade Agropecuária -

Sanidade Agropecuária livre de praga

SEDESA para implementação.

quarentenária presente ou que apresente

deverá

ser

notificada

Agropecuária

à

pela
na

Unificado

serão
vigilância

realização
para

de

dos

detecção,

Atenção

a

área livre da praga deverá apresentar no
Art. 6º A detecção de uma praga

prazo estabelecido na regulamentação

quarentenária presente fora da área de

específica da praga, os levantamentos

controle

oficial

imediatamente

deverá

ser

para a manutenção do reconhecimento

comunicada

ao

oficial da condição de área livre da

SEDESA, da Superintendência Federal

praga.

de

§ 2º As Instâncias Intermediárias do

Agricultura,

Pecuária

e

Abastecimento - SFA da Unidade da

Sistema

Unificado

de

Atenção

a

683

Sanidade

Agropecuária

poderão

solicitar a revisão do status das pragas

erradicação das pragas quarentenárias
presentes.

mediante a apresentação de informações
das medidas adotadas como: contenção,

Art. 11. As atualizações da lista de

supressão, erradicação e levantamentos

pragas quarentenárias ausentes e da lista

que justifiquem a alteração.

de pragas quarentenárias presentes,

§ 3º As Instâncias Intermediárias do

dispostas nos Anexos I e II desta

Sistema

a

Instrução Normativa, serão realizadas

Sanidade Agropecuária poderão propor

de acordo com os levantamentos,

a inclusão de pragas na lista de

notificações de ocorrência e a realização

quarentenárias

de ARP.

Unificado

de

presentes,

Atenção

mediante

apresentação de ARP da praga, a ser
analisada pelo DSV.

Art. 12. As medidas fitossanitárias a

§ 4º A ARP e as informações sobre a

serem

praga deverão ser encaminhadas ao

quarentenária

SEDESA da S FA correspondente, que

normatizadas

autuará processo, encaminhando-o ao

regulamentação fitossanitária específica

DSV.

por praga.

Art. 9º O SEDESA será responsável

Art. 13. Para a realização de pesquisa

pela compilação e sistematização das

com praga quarentenária, deverá ser

informações

solicitada autorização prévia à SDA.

recebidas da Instância

adotadas

para

cada

presente
pelo

praga
serão

MAPA

em

Intermediária do Sistema Unificado de

§ 1º A solicitação de pesquisa que

Atenção a Sanidade Agropecuária, além

envolva praga quarentenária presente

de manter atualizadas as informações

deverá

sobre a lista de pragas quarentenárias

legislação específica da praga.

presentes na respectiva Unidade da

§ 2º O pedido de autorização para

Federação.

pesquisa com pragas quarentenárias

ser

realizada

conforme

ausentes deverá ser protocolado na SFA
Art. 10. Compete ao MAPA a auditoria,

correspondente, contendo o plano de

a supervisão e a avaliação das ações

trabalho e a justificativa da necessidade

desenvolvidas para a categorização,

de realização da pesquisa.

detecção, monitoramento, controle e

§ 3º O pedido de que trata este artigo
deverá vir acompanhado do termo de
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responsabilidade da Instituição a qual

Eutetranychus orientalis

pertence o pesquisador.

Halotydeus destructor
Penthaleus major

Art. 14. Esta Instrução Normativa entra

Raoiella indica

em vigor na data de sua publicação.

Rhizoglyphus echinopus
Steneotarsonemus panshini

Art. 15. Ficam revogados os itens 3.1 -

Steneotarsonemus spinki

Diretivas para Análise de Risco de

Tarsonemus cuttacki

Pragas e 3.3 - Listas de Pragas de

Tetranychus mcdanieli

Importância Quarentenária, da Seção

Tetranychus pacificus

III, da Portaria nº 641, de 3 de outubro

Tetranychus truncatus

de 1995, e a Instrução Normativa SDA

Tetranychus turkestani

nº 38, de 14 de outubro de 1999.
COLEOPTERA
ANEXO I

Acalymma vittatum
Aegorhinus phaleratus

Lista de Pragas Quarentenárias

Agriotes mancus

Ausentes - (A1) (Redação dada pela

Alaus oculatus

Instrução Normativa 41/2008/MAPA)

Ampedus collaris

________________________________

Anoplophora spp.

_______________

Anthonomus spp. (exceto A. grandis)

Redação(ões)

Anterior(es)

Brachycerus spp.
Bruchidius spp.

ACARINA

Bruchus pisorum

Acarus siro

Callidiellum rufipenne

Aceria oleae

Conoderus vespertinus

Aculus schlechtendali

Caryedon serratus

Aleuroglyphus beklemishevi

Chaetocnema basalis

Amphitetranychus viennensis

Conotrachelus nenuphar

Brevipalpus chilensis

Cryptorhynchus lapathi

Brevipalpus lewisi

Dendroctonus spp.

Calacarus citrifolii

Diabrotica balteata

Cheiracus sulcatus

Diabrotica barberi

Eotetranychus carpini

Diabrotica undecimpunctata howardi
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Diabrotica virgifera virgifera

Saperda spp.

Diocalandra taitense

Sinoxylon spp. (exceto S. conigerum)

Epicaerus cognatus

Sphenophorus venatus

Heterobostrychus aequalis

Stegobium paniceum

Holotrichia serrata

Sternochetus mangiferae

Hylobius abietis

Tetropium fuscum

Hylobius pales

Thorictodes heydeni

Hylotrupes bajulus

Tomicus piniperda

Ips spp.

Trogoderma spp.

Latheticus oryzae
Leptinotarsa decemlineata

DIPTERA

Limonius californicus

Acanthiophilus helianthi

Lissorhoptrus oryzophilus

Anastrepha ludens

Lophocateres pusillus

Anastrepha suspensa

Melanotus communis

Atherigona soccata

Monochamus spp.

Bactrocera spp. (exceto B. carambolae)

Monolepta australis

Ceratitis spp. (exceto C. capitata)

Odoiporus longicollis

Chromatomyia horticola

Ootheca bennigseni

Contarinia tritici

Ootheca mutabilis

Dacus spp.

Oryctes rhinoceros

Delia spp. (exceto D. platura)

Otiorhynchus cribricollis

Liriomyza bryoniae

Otiorhynchus ovatus

Mayetiola destructor

Otiorhynchus sulcatus

Ophiomyia phaseoli

Palorus ratzeburgi

Orseolia oryzae

Plocaederus ferrugineus

Orseolia oryzivora

Popillia japonica

Prodiplosis longifila

Premnotrypes spp.

Rabdophaga saliciperda (=Helicomyia

Prostephanus truncatus

saliciperda)

Rhabdoscelus obscurus

Rhagoletis spp.

Rhizotrogus majalis

Sitodiplosis mosellana

Rhyparida caeruleipennis

Toxotrypana curvicauda

Rhyparida clypeata
Rhyparida discopunctulata

HEMIPTERA
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Aleurocanthus

spp.

(exceto

A.

Agrius convolvuli

woglumi)

Agrotis lineatus

Ceroplastes destructor

Agrotis segetum

Ceroplastes japonicus

Amyelois transitella

Ceroplastes rubens

Anarsia lineatella

Cicadulina mbila

Archips spp.

Diuraphis noxia

Argyrogramma signata

Eurygaster integriceps

Carposina

Fiorinia nephelii

sasakii)

Helopeltis antonii

Cephonodes hylas

Homalodisca coagulata

Chilecomadia valdiviana

Icerya seychellarum

Chilo partellus

Leptocoris rufomarginata

Chilo supressalis

Leptocoris tagalica

Choristoneura spp.

Maconellicoccus hirsutus

Conogethes punctiferalis

Metcalfa pruinosa

Conopomorpha cramerella

Myndus crudus

Copitarsia naenoides

Perkinsiella saccharicida

Cossus cossus

Planococcus lilacinus

Cryptophlebia leucotreta

Planococcoides njalensis

Cryptophlebia ombrodelta

Prosapia bicincta

Cydia spp. (exceto C. molesta; C.

Rastrococcus invadens

araucariae; C. pomonella)

Scaphoideus titanus

Deilephila elpenor

niponensis

(=Carposina

Diaphania indica
HYMENOPTERA

Dyspessa ulula

Cephus cinctus

Earias biplaga

Cephus pygmaeus

Ectomyelois ceratoniae

Megastigmus spp.

Eldana saccharina

Nematus desantisi

Erionota thrax

Neodiprion spp.

Eudocima fullonia (=Othreis fullona)

Systole albipennis

Gortyna xanthenes

Tremex spp.

Helicoverpa armigera
Hippotion celerio

LEPIDOPTERA

Hyphantria cunea
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Ichneumenoptera chrysophanes

Limothrips denticornis

Lampides boeticus

Scirtothrips aurantii

Leucinodes orbonalis

Scirtothrips dorsalis

Leucoptera meyricki

Scirtothrips mangiferae

Lobesia botrana
Lymantria dispar

FUNGI

Lymantria monacha

Atelocauda digitata

Malacosoma spp.

Alternaria gaisen

Mocis repanda

Alternaria mali

Mythimna separata

Alternaria triticina

Mythimna loreyi

Alternaria vitis

Nacoleia octasema

Apiosporina morbosa

Ostrinia furnacalis

Armillaria luteobubalina

Ostrinia nubilalis

Armillaria ostoyae

Paranthrene tabaniformis

Armillaria tabescens

Parasa lepida

Arthuriomyces peckianus

Pectinophora scutigera

Balansia clavula

Platynota stultana

Balansia

Prays citri

oryzae)

Rhyacionia spp.

Bipolaris australiensis

Scirpophaga incertulas

Botrytis fabae

Sesamia inferens

Bremiella sphaerosperma

Spodoptera albula

Ceratobasidium cereale (=Rhizoctonia

Spodoptera littoralis

cerealis)

Thaumetopoea pityocampa

Chondrostereum purpureum

Vitaceae polistiformis

Cladosporium

Zeuzera pyrina

pisicola (=Cladosporium pisicola)

oryzae-sativae

(=Ephelis

cladosporioides

f.sp.

Cladosporium gossypiicola
THYSANOPTERA

Colletotrichum kahawae

Drepanothrips reuteri

Cronartium spp.

Frankliniella bispinosa

Curvularia uncinata

Frankliniella cestrum

Curvularia verruculosa

Frankliniella intonsa

Davidiella

Limothrips cerealium

(=Mycosphaerella populorum )

populorum
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Diaporthe tanakae

Metasphaeria aulica

Dichotomophthoropsis safeeulaensis

Monilinia vaccinii-corymbosi

Discosia maculicola

Moniliophthora roreri

Drepanopeziza

populi-albae

(=Marssonina castagnei)

Monosporascus eutypoides
Mycocentrospora acerina

Drepanopeziza

populorum

(=Marssonina populi)

Mycosphaerella dearnessii
Mycosphaerella gibsonii

Drepanopeziza

punctiformis

Mycosphaerella zeae-maydis

(=Marssonina brunnea )

Nectria cinnabarina

Endocronartium harknessii

Neonectria

Fusarium camptoceras

galligena)

Fusarium circinatum

Neottiosporina paspali (=Stagonospora

Fusarium

oxysporum

f.sp.

radicis-

galligena

paspali)

lycopersici

Neotyphodium coenophialum

Fusarium paspali

Oncobasidium theobromae

Ganoderma

orbiforme

(=Ganoderma

Oospora oryzetorum

boninense)

Periconia circinata

Gibberella xylarioides

Peronosclerospora sacchari

Gloeotinia granigena

Peronospora farinosa

Glomerella manihotis

Peronospora impatientis

Grovesinia pyramidalis

Peronospora viciae

Gymnosporangium spp.

Phaeosphaerella paspali

Haplobasidion musae

Phoma andigena

Helicobasidium

longisporum

(=Nectria

Phoma exigua var. foveata

(=Helicobasidium mompa)

Phoma tracheiphila

Helicoceras spp.

Phomopsis impatientis

Hemileia coffeicola

Phyllosticta brassicae

Hendersonia oryzae

Phyllosticta solitaria

Heterobasidion annosum

Phymatotrichopsis omnivora

Hymenoscyphus scutula

Physopella ampelopsidis

Hymenula cerealis (=Cephalosporium

Phytophthora erythroseptica

gramineum )

Phytophthora ramorum

Kabatiella lini (=Polyspora lini )

Plasmopara halstedii (exceto raça 2)

Leptosphaeria libanotis

Plasmopara obducens
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Podosphaera balsaminae
Podosphaera

fusca

Anguina pacificae
(=Sphaerotheca

Anguina tritici

fusca)

Belonolaimus longicaudatus

Polyscytalum pustulans

Bursaphelenchus mucronatus

Pseudopezicula

tracheiphila

Bursaphelenchus xylophilus

(=Pseudopeziza tracheiphila)

Criconema mutabile

Puccinia erianthi

Ditylenchus africanus

Puccinia

impatientis

(=Puccinia

Ditylenchus angustus

argentata)

Ditylenchus destructor

Puccinia komarovii

Ditylenchus dipsaci (todas as raças,

Puccinia kuehnii

exceto as do alho)

Puccinia rubigo-vera var. impatientis

Globodera pallida

Pyrenochaeta glycines (=Dactuliochaeta

Globodera rostochiensis

glycines)

Heterodera avenae

Pythium paroecandrum

Heterodera cajani

Ramularia collo-cigni

Heterodera ciceri

Septoria noli-tangere

Heterodera goettingiana

Sphacelotheca sacchari

Heterodera mediterranea

Stagonospora sacchari

Heterodera oryzae

Synchytrium endobioticum

Heterodera oryzicola

Synchytrium impatientis

Heterodera punctata

Taphrina populina

Heterodera sacchari

Teichospora fulgurata

Heterodera schachtii

Thecaphora solani (=Angiosorus solani)

Heterodera trifolii

Tilletia indica

Heterodera zeae

Tilletia laevis

Meloidogyne chitwoodi

Trematosphaeria pertusa

Meloidogyne fallax

Urocystis agropyri

Nacobbus aberrans

Valsa nivea

Nacobbus dorsalis

Venturia populina

Pratylenchus crenatus

Verticillium nigrescens

Pratylenchus fallax
Pratylenchus goodeyi

NEMATODA

Pratylenchus scribneri

Anguina agrostis

Pratylenchus thornei
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Punctodera chalcoensis

Xanthomonas

axonopodis

pv.

Radopholus citrophilus

aurantifolii raça B

Rotylenchulus parvus

Xanthomonas campestris pv. cassavae

Subanguina radicicola

(=Xanthomonas cassavae)

Xiphinema diversicaudatum

Xanthomonas oryzae pv. oryzae

Xiphinema italiae

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola

Xiphinema rivesi

Xanthomonas populi
Xanthomonas vasicola pv. musacearum

PROCARIONTES

Xylophilus ampelinus

Apple chat fruit phytoplasma
Apple proliferation phytoplasma

VÍRUS E VIRÓIDES

Burkholderia glumae

African cassava mosaic virus - (ACMV)

Candidatus liberibacter africanus

Andean potato latent virus - (APLV)

Clavibacter

michiganensis

subsp.

insidiosus
Clavibacter

Arracacha virus B - (AVB)
michiganensis

subsp.

nebraskensis
Clavibacter

Arabis mosaic virus - (ArMV)

Artichoke Italian latent virus - (AILV)
Artichoke latent virus - (ArLV)

michiganensis

subsp.

Artichoke

mottled

crinkle

virus

-

sepedonicus

(AMCV)

Erwinia amylovora

Artichoke yellow ringspot virus -

Erwinia salicis

(AYRSV)

Grapevine

flavescence

dorée

Banana bract mosaic virus - (BBrMV)

phytoplasma

Banana bunchy top virus - (BBTV)

Palm lethal yellowing phytoplasma

Barley stripe mosaic virus - (BSMV)

Pantoea stewartii

Beet curly top virus - (BCTV)

Peach X-disease phytoplasma

Blueberry leaf mottle virus - (BLMoV)

Peach rosette phytoplasma

Broad bean wilt virus - (BBWV)

Peach yellows phytoplasma

Cacao swollen shoot virus - (CSSV)

Pear decline phytoplasma

Coconut

Pectobacterium rhapontici

(CCCVd)

Pseudomonas syringae pv. atrofaciens

Citrus impietratura virus

Rhodococcus fascians

Citrus leaf rugose virus - (CiLRV)

Spiroplasma citri

Citrus variegation virus - (CVV)

Cadang-cadang

viroid

Clover yellow vein virus - (ClYVV)

-
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Impatiens necrotic spot virus - (INSV)

Amaranthus graecizans

Lily symptomless virus - (LSV)

Apera spica-venti

Melon necrotic spot virus - (MNSV)

Arceuthobium spp.

Peach rosette mosaic virus - (PRMV)

Arctotheca calendula

Peanut stripe virus - (PStV)

Asphodelus tenuifolius

Peanut stunt virus - (PSV)

Brachiaria paspaloides

Pepino mosaic virus - (PepMV)

Brassica tournefortii

Perlargonium

zonate

spot

virus

-

Bromus rigidus

(PZSV)

Cardaria draba

Plum pox virus - (PPV)

Carduus acanthoides

Poplar mosaic virus - (PopMV)

Carduus pycnocephalus

Potato mop-top virus - (PMTV)

Centaurea diffusa

Potato spindle tuber viroid - (PSTVd)

Chondrilla juncea

(=Tomato bunchy top viroid)

Cleome viscosa

Potato virus A (PVA)

Cirsium arvense

Potato virus T - (PVT)

Corchorus aestuans

Potato yellowing virus - (PYV)

Crassocephalum crepidioides

St. Augustine decline virus - (SAD)

Cuscuta australis

Strawberry latent ringspot virus

-

Cuscuta campestris

(SLRSV)

Cuscuta epithymum

Fiji disease virus - (FDV)

Cuscuta europaea

Tobacco black ring virus (=Tomato

Cuscuta reflexa

Black Ring Virus) - (TBRV)

Descurainia sophia

Tobacco rattle virus - (TRV)

Elymus repens

Tomato bushy stunt virus - (TBSV)

Emex australis

Tomato ringspot nepovirus - (ToRSV)

Euphorbia esula

Tulip breaking virus - (TBV)

Euphorbia helioscopia
Fumaria bastardii

PLANTAS

INFESTANTES

E

Fumaria densiflora

PARASITAS

Fumaria muralis

Acroptilon repens

Galeopsis speciosa

Alopecurus myosuroides

Heliotropium europaeum

Amaranthus albus

Hibiscus trionum

Amaranthus blitoides

Hieracium pilosella
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Hirschfeldia incana
Hordeum leporinum
Imperata cylindrica
Lactuca serriola
Leptochloa chinensis
Lindernia antipoda
Lindernia ciliata
Lindernia procumbens
Lolium rigidum
Ludwigia adscendens
Melochia corchorifolia
Monochoria vaginalis
Myagrum perfoliatum
Orobanche spp.
Phalaris paradoxa
Polygonum barbatum
Polygonum nepalense
Polygonum scabrum
Senecio vulgaris
Setaria pumila
Setaria viridis
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium orientale
Sonchus arvensis
Solanum rostratum
Striga spp.
Taeniatherum caput-medusae
Vulpia ciliata
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ANEXO II

Lista de Pragas Quarentenárias Presentes - (A2) (Redação dada pela Instrução
Normativa 41/2008/MAPA)
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ANEXO II

Lista de Pragas Quarentenárias Presentes - (A2) (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa 59/2007/MAPA)
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 37, DE 22 DE OUTUBRO DE 2007

O

SECRETÁRIO

DE

DEFESA

AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO,

no

uso

da

atribuição que lhe confere os arts. 9º e
42, inciso II, do Anexo I, do Decreto nº
5.351, de 21 de janeiro de 2005, tendo
em vista o disposto no Decreto nº
24.114, de 12 de abril de 1934, que
aprovou o Regulamento de Defesa
Sanitária

Vegetal,

a

Instrução

Normativa SDA nº 16, de 5 de março de
2006, e o que consta do Processo nº
21052.006453/2007-99, resolve:

Art. 1º Integrar o município de
Tarabai, no Estado de São Paulo, no
Sistema de Mitigação de Risco da
Praga
cultivos

Anastrepha
de

grandis

em

cucurbitáceas,

reconhecido por meio da Instrução
Normativa SDA nº 42, de 9 de agosto
de 2006.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra
em vigor na data de sua publicação.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 48, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007
O

MINISTRO

AGRICULTURA,

DE

ESTADO
PECUÁRIA

DA

ANEXO I

E

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que

PROGRAMA NACIONAL DE

lhe confere o art. 2º, do Decreto nº 5.741, de 30

ERRADICAÇÃO DA Cydia pomonella

de março de 2006, tendo em vista o disposto no
Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, e

Art. 1º O Programa tem como objetivo a

considerando o que consta do Processo nº

proteção

21000.002126/2007-73, resolve:

pomáceas e a erradicação da praga nas zonas

fitossanitária

dos

cultivos

de

urbanas.
Art. 1º Instituir o Programa Nacional de
Erradicação da Cydia pomonella - PNECP no

Art. 2º A Coordenação do Programa será

Ministério

exercida por um representante da Coordenação-

da

Agricultura,

Pecuária

e

Abastecimento, nos termos do Anexo I.

Geral de Proteção de Plantas - CGPP.

Art. 2º Aprovar os "Critérios e procedimentos a

Art. 3º Será constituída uma Comissão

serem adotados no Programa de Erradicação da

Nacional

Cydia pomonella", nos termos do Anexo II, o

desenvolvimento do Programa.

Formulário para informações sobre armadilhas

Parágrafo

de monitoramento, nos termos do Anexo III, e o

coordenador

de

"Plano Emergencial para Erradicação de Foco

Comissão

Nacional,

de Cydia pomonella", nos termos do Anexo IV.

tecnicamente as ações de erradicação da praga.

Art. 3º Ficam revogadas a Portaria nº 84, de 11

Art. 4º A Comissão Nacional será constituída

de julho de 1996, e a Portaria SDA nº 50, de 6

por representantes das seguintes instituições:

de agosto de 2003.

I - Coordenação-Geral de Proteção de Plantas -

para

único.

a

implementação

O

Programa

pesquisa,

o

terá

indicado

que

e

um
pela

subsidiará

CGPP/MAPA;
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em

II - Embrapa Uva e Vinho;

vigor na data de sua publicação.

III - Superintendência Federal da Agricultura
no Rio Grande do Sul - SFA/RS;
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IV - Superintendência Federal da Agricultura

II - analisar propostas de métodos alternativos

em Santa Catarina - SFA/SC;

para o controle da praga e aprovar sua adoção

V - Secretaria de Estado de Agricultura e

pelo Programa;

Abastecimento do Rio Grande do Sul;

III - propor e aprovar pesquisas visando ao

VI - Companhia Integrada de Desenvolvimento

controle da Cydia pomonella no Brasil;

Agrícola de Santa Catarina - CIDASC/SC;

IV - propor ações visando à educação sanitária

VII - Associação Brasileira dos Produtores de

e à formação e treinamento dos profissionais

Maçã ABPM;

envolvidos no PNECP;

VIII - Associação Gaúcha dos Produtores de

V - divulgar o PNECP.

Maçã - AGAPOMI.
Parágrafo

único.

Os

representantes

das

ANEXO II

instituições de que trata este artigo serão
indicados pelos respectivos dirigentes, por

CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS A SEREM

solicitação da CGPP/DSV/SDA/MAPA.

ADOTADOS NO PROGRAMA DE
ERRADICAÇÃO DA Cydia pomonella

Art. 5º Ao Coordenador do Programa compete:
I

-

acompanhar

o

desenvolvimento

do

Art. 1º O transporte de frutos de maçã, pêra,

programa;

marmelo, pêssego, ameixa, nectarina e damasco

II - analisar e consolidar os relatórios mensais

oriundos

apresentados;

comprovada de Cydia pomonella obedecerá ao

III - remeter bimestralmente ao Departamento

estabelecido nas Instruções Normativas nos 37

de Sanidade Vegetal - DSV/SDA/MAPA e aos

e 38, de 17 de novembro de 2006.

membros da Comissão Nacional relatório sobre

§ 1º A partida deverá seguir acompanhada do

as

Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) ou

atividades

e

resultados

obtidos

pelo

de

estados

Certificado

com

Fitossanitário

ocorrência

Programa;

do

de

Origem

IV - avaliar os resultados alcançados e sugerir

Consolidado (CFOC) até o momento da

medidas corretivas.

emissão da Permissão de Trânsito de Vegetais
(PTV).

Art. 6º À Comissão Nacional compete:

§

2º

Deverá

I - acompanhar e avaliar as ações do programa,

Fitossanitário de Origem e no Certificado

com vistas à erradicação da praga;

Fitossanitário

de

constar

Origem

no

Certificado

Consolidado

a
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seguinte Declaração Adicional: "O local de
produção foi submetido à inspeção oficial e não
foi detectada a presença de Cydia pomonella".

Art. 2º Para o monitoramento da praga, serão
utilizadas armadilhas de modelo previamente

Art. 4º Nos municípios sem ocorrência da

aprovado

pela

feromônio

praga, as armadilhas serão instaladas nos

registrado

no

Agricultura,

pomares comerciais de espécies hospedeiras de

CGPP/DSV
Ministério

e

da

Pecuária e Abastecimento.

Cydia pomonella, na densidade de uma

Parágrafo único. As armadilhas serão instaladas

armadilha para cada dez hectares.

na segunda quinzena de setembro e o
monitoramento se prolongará até o final de

Art. 5º Todas as armadilhas serão numeradas e

março do ano seguinte.

georreferenciadas,

sendo

as

informações

referentes a essa operação enviadas pelo
de

ocorrência

Responsável Técnico pelo monitoramento à

serão

instaladas

Instância Intermediária do Sistema Unificado

armadilhas nas zonas urbanas, Centrais de

de Atenção à Sanidade Agropecuária até o dia

Abastecimento, casas de embalagem e pomares

15 de outubro, conforme o Anexo III.

comerciais de espécies hospedeiras de Cydia

Parágrafo único. A Instância Intermediária do

pomonella.

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

Art.

3º

Nos

comprovada

municípios

da

Parágrafo

único.

detecção

e

praga,

Nos

delimitação,

levantamentos
realizados

de

Agropecuária encaminhará ao Serviço/Seção de

nos

Sanidade Agropecuária da Superintendência

municípios de ocorrência comprovada da praga,

Federal

da

Agricultura

no

Estado

a densidade de armadilhas deverá seguir, no

(Sedesa/SFA), até o dia 31 de outubro, cópia

mínimo, os parâmetros constantes no Quadro

dos formulários de localização das armadilhas

01:

entregues pelos Responsáveis Técnicos.
Art. 6º No monitoramento, as vistorias nas

QUADRO 01: Densidade de armadilhas nos

armadilhas serão semanais, com troca de

levantamentos de detecção e delimitação

feromônio e substituição do piso conforme
especificação do fabricante.
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Art. 7º O monitoramento de Cydia pomonella

Art. 8º Nos pomares comerciais e casas de

nas

embalagem,

áreas

urbanas

e

nas

Centrais

de

o

monitoramento

da

Cydia

Abastecimento de municípios com a presença

pomonella poderá ser conduzido pelo produtor

confirmada da praga será conduzido pela

rural

Instância Local do Sistema Unificado de

Responsável

Atenção à Sanidade Agropecuária.

certificação

§ 1º A Instância Local do Sistema Unificado de

supervisionado a cada três meses pela Instância

Atenção à Sanidade Agropecuária poderá

Intermediária do Sistema Unificado de Atenção

designar o monitoramento a uma instituição por

à Sanidade Agropecuária e auditado a cada seis

ela definida.

meses

I - a instituição deverá possuir Responsável

Agricultura no Estado.

Técnico pelo monitoramento, estando este em

§ 1º Na supervisão do monitoramento nos

situação regular perante o Conselho Regional

pomares comerciais e nas casas de embalagem,

de Engenharia e Arquitetura;

o fiscal da Instância Intermediária do Sistema

II - a Instância Intermediária do Sistema

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

deverá verificar o estado, a densidade e a

encaminhará

periodicidade de troca do feromônio das

o

formulário

preenchido

ao

ou

empresário,

pela

sob

Técnico

orientação

habilitado

fitossanitária

Superintendência

de

do
para

origem,

Federal

da

SEDESA/SFA.

armadilhas.

§ 2º No caso de monitoramento por instituição

§ 2º Na fase de frutificação, durante a

designada, o seu Responsável Técnico deverá

supervisão nos pomares comerciais, além da

encaminhar até o quinto dia útil do mês

verificação das armadilhas, o fiscal deverá

subseqüente à

Instância Intermediária do

inspecionar atentamente 1% do total das plantas

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

do pomar, procurando observar sinais da

Agropecuária o relatório mensal de captura das

presença da praga.

armadilhas.
§ 3º A Instância Intermediária encaminhará ao

Art. 9º Detectada suspeita da ocorrência de

Sedesa/SFA, até o décimo dia útil do mês

Cydia pomonella, o material deverá ser

subseqüente, relatório totalizado por município,

coletado e enviado a um especialista para

com os resultados do monitoramento.

emissão de laudo laboratorial conclusivo.
§ 1º Na captura de um exemplar adulto de
Cydia pomonella, o Responsável Técnico pelo
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monitoramento

deverá

comunicar

Parágrafo único. A Coordenação do Programa

imediatamente à Instância Intermediária do

poderá autorizar o uso de outros métodos

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

propostos pela Comissão Nacional, desde que

Agropecuária, que realizará levantamento para

justificados tecnicamente.

a determinação da origem da praga e a
delimitação de sua ocorrência.

Art. 12. Fica proibido o plantio de mudas de

§ 2º A Instância Intermediária notificará o fato

espécies hospedeiras de Cydia pomonella nas

à Coordenação do Programa, que solicitará ao

áreas urbanas de municípios de ocorrência

Sedesa/SFA que coordene as ações do Plano

comprovada da praga, até que o MAPA

Emergencial de Erradicação de Foco previstas

reconheça a sua erradicação.

no Anexo IV desta Instrução Normativa.
§ 3º O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Art. 13. Deverão ser realizados levantamentos

Abastecimento deverá, por meio de Ato,

de detecção durante 2 (dois) anos ininterruptos

estabelecer requisitos fitossanitários para saída

sem que ocorra captura da praga, para o

de artigos regulamentados da área do foco não

reconhecimento da erradicação do foco.

erradicado.
Art. 14. O Ministério da Agricultura, Pecuária
Art. 10. A erradicação da praga nas áreas

e Abastecimento publicará Ato reconhecendo a

urbanas

erradicação do foco.

dos

municípios

onde

a

Cydia

pomonella for detectada será executada pela
Instância Local do Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária, podendo ser
designada à instituição, sob supervisão da
Comissão Nacional.

Art. 11. Deverão ser removidas todas as plantas
hospedeiras e potenciais hospedeiras da praga
por meio de corte raso com retirada ou
incineração do material lenhoso e substituição
por plantas nãohospedeiras.
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ANEXO III

FORMULÁRIO PARA INFORMAÇÕES SOBRE ARMADILHAS DE MONITORAMENTO

Recebi em de de
Assinatura /carimbo
1ª via: Órgão Estadual de Defesa Agropecuária 2ª via: produtor
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ANEXO IV

VI - o local da armadilha com captura mais
distante do foco inicial constituirá um novo

PLANO EMERGENCIAL PARA

foco e a partir dele serão adotados os mesmos

ERRADICAÇÃO DE FOCO DE Cydia

procedimentos previstos neste Plano.

pomonella
Art. 2º Na área de foco serão implementadas as
Art. 1º Confirmada presença de larva ou adulto

seguintes ações:

de C. pomonella em pomar comercial, as

I - durante a safra, inspecionar semanalmente os

seguintes medidas serão adotadas pela Instância

frutos de 2% do total de plantas existentes na

Intermediária do Sistema Unificado de Atenção

área do foco, observando sintomas externos de

à Sanidade Agropecuária:

dano da praga;

I - delimitar uma área perifocal num raio de 5

II - o produtor deverá realizar os tratamentos

km a partir do foco;

químicos

II - em caso de captura de adulto, os produtores

autorizados pelo Sedesa/SFA;

da área perifocal deverão ser orientados a

III - deverá ser mantido o levantamento de

aumentar a densidade de armadilhas para 1

detecção na densidade de 1 (uma) armadilha

armadilha em cada 3 hectares de pomar, assim

para cada 3 (três) hectares por dois anos

mantendo-a até o final da safra;

contínuos sem captura da praga, para que seja

III - no caso de detecção de larva em fruto,

reconhecida oficialmente a erradicação do foco.

suspender a saída de frutos, mudas, caixas,
sacolas de colheita, máquinas, implementos e
equipamentos da área perifocal, até que se
conclua uma inspeção minuciosa no local;
IV - na área perifocal, inspecionar todas as
propriedades, estabelecimentos e casas de
embalagem, onde se encontrarem frutos e
plantas hospedeiras de C. pomonella;
V - na área perifocal, eliminar frutos de plantas
hospedeiras
comerciais;

existentes

em

pomares

não-

recomendados

pela

pesquisa

e
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 54, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2007

NORMA TÉCNICA PARA A UTILIZAÇÃO
O

MINISTRO

DE

AGRICULTURA,

ESTADO
PECUÁRIA

DA

DA PERMISSÃO DE TRÂNSITO DE
VEGETAIS – PTV

E

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 2º, do Decreto nº 5.741, de 30

CAPÍTULO I

de março de 2006, tendo em vista o disposto no

DA UTILIZAÇÃO DA PTV

Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, e o
que consta do Processo nº 21000.005084/2007-

Seção I

22, resolve:

Da Exigência e do Uso da PTV

Art. 1º Aprovar a Norma Técnica para a

Art. 1º A Permissão de Trânsito de Vegetais -

utilização da Permissão de Trânsito de

PTV é o documento emitido para acompanhar o

Vegetais - PTV, conforme o Anexo I, desta

trânsito da partida de plantas, partes de vegetais

Instrução Normativa.

ou produtos de origem vegetal, de acordo com
as normas de defesa sanitária vegetal, e para

Art. 2º Aprovar o modelo da Permissão de

subsidiar, conforme o caso, a emissão do

Trânsito de Vegetais - PTV e os demais

Certificado Fitossanitário - CF e do Certificado

modelos, conforme os Anexos II a V.

Fitossanitário de Reexportação - CFR, com
declaração

adicional

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em

Agricultura,

Pecuária

vigor na data de sua publicação.

MAPA.

do
e

Ministério
Abastecimento

da
-

Parágrafo único. O controle do trânsito de
Art. 4º Fica revogada a Instrução Normativa nº

plantas, partes de vegetais ou produtos de

37, de 17 de novembro de 2006.

origem vegetal envolve o transporte rodoviário,
aéreo doméstico, hidroviário e ferroviário.

ANEXO I
Art.

2º

A

PTV

será

exigida

para

a

movimentação no trânsito de partida de plantas,
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partes de vegetais ou produtos de origem

quarentenária A2, oriunda de Unidade da

vegetal com potencial de veicular Praga

Federação

Quarentenária A2, quando sair de uma UF na

ocorrência da praga, quando:

qual ocorra a praga e tiver como destino ou

I - houver a necessidade da emissão do

trânsito:

Certificado

I - Unidade da Federação - UF reconhecida pelo

adicional

Ministério

exigência de certificação fitossanitária de

da

Abastecimento

Agricultura,
-

MAPA

Pecuária

como

livre

e
da

reconhecida

como

Fitossanitário,
do

MAPA,

no

livre

com

de

declaração

atendimento

a

origem do país importador;

ocorrência da praga;

II - para comprovar a origem de Área Livre de

II - UF com reconhecimento do MAPA de Área

Praga - ALP ou Local Livre de Praga - LLP e

Livre de Praga - ALP, Local Livre de Praga -

houver a necessidade da emissão do Certificado

LLP, Área de Baixa Prevalência de Praga -

Fitossanitário, com declaração adicional do

ABPP ou Sistema de Mitigação de Riscos de

MAPA, no atendimento a exigência da

Praga - SMRP, com rota de trânsito definida

Organização

nessas áreas; e

Fitossanitária - ONPF do país importador;

III - UF que comprovar ao MAPA a execução

III - para comprovar a origem de Unidade da

de um programa de prevenção, controle e

Federação reconhecida pelo Ministério da

vigilância fitossanitária, com o objetivo de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

erradicação da respectiva praga, visando à

como

condição de área livre ou área de baixa

quarentenária A2 e houver exigência para o

prevalência, com rota de trânsito definida.

trânsito.

§ 1º O Órgão Estadual de Defesa Sanitária

Parágrafo único. A UF reconhecida como livre

Vegetal - OEDSV deverá apresentar as rotas de

da ocorrência da praga quarentenária A2 deverá

trânsito definidas ao MAPA.

encaminhar ao MAPA os levantamentos de

§ 2º O MAPA avaliará a execução do programa

detecção,

previsto no inciso III e determinará o prazo

regulamento específico da praga, para a

durante o qual o OEDSV poderá exigir a PTV.

manutenção do reconhecimento desta condição

livre

nos

Nacional

da

de

ocorrência

prazos

Proteção

da

praga

estabelecidos

pelo

fitossanitária.
Art. 3º A PTV será exigida para a partida de
plantas, partes de vegetais ou produtos de

Art.

4º

A

PTV

será

exigida

para

a

origem vegetal com potencial de veicular praga

movimentação no trânsito da partida de plantas

708

ou partes de vegetais com potencial de veicular

IV - para atender exigência específica de

Praga Não-Quarentenária Regulamentada, com

certificação

níveis de tolerância estabelecidos pelo MAPA,

interesse interno ou da ONPF do país

quando

importador.

destinadas

à

propagação

ou

fitossanitária

de

origem

de

multiplicação.
Art. 7º A PTV fundamentará a emissão do
Art.

5º

A

a

Certificado Fitossanitário - CF e do Certificado

movimentação de partida de plantas, partes de

Fitossanitário de Reexportação - CFR com

vegetais ou produtos de origem vegetal com

Declaração Adicional do MAPA, nos casos

potencial de veicular praga específica, no

específicos.

atendimento

PTV

a

será

exigência

exigida

de

para

certificação

fitossanitária de origem de interesse interno ou

Art. 8º Os termos da Declaração Adicional -

da ONPF do país importador.

DA utilizados na emissão da PTV serão
fornecidos pelo MAPA ou farão parte do

Art. 6º O Certificado Fitossanitário de Origem

requisito oficial da Organização Nacional de

- CFO ou o Certificado Fitossanitário de

Proteção Fitossanitária - ONPF do país

Origem Consolidado - CFOC fundamentará a

importador.

emissão da PTV para a movimentação no
trânsito de partidas de plantas, partes de

Art. 9º O OEDSV da UF na qual está presente

vegetais ou produtos de origem vegetal,

uma Praga Quarentenária A2 não poderá exigir

quando:

a PTV de outra UF em que ocorra a mesma

I - o produto for potencial veiculador de Praga

praga, exceto para os incisos II e III, do art. 2º,

Quarentenária A2, nas condições descritas no

desta Norma.

art. 2º, incisos I, II e III, desta Norma;
II - o produto for potencial veiculador de Praga

Art. 10. O MAPA, como Instância Central e

Não-Quarentenária Regulamentada;

Superior do Sistema Unificado de Atenção à

III - para comprovar a origem de Área Livre de

Sanidade Agropecuária, poderá estabelecer a

Praga - ALP, Local Livre de Praga - LLP,

exigência da emissão da PTV para o trânsito

Sistema de Mitigação de Riscos de Praga -

entre Unidades da Federação, em decorrência

SMRP ou Área de Baixa Prevalência de Praga -

da categoria do risco fitossanitário da Unidade

ABPP, reconhecida pelo MAPA; e
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da Federação de origem do produto com

à

Sanidade

potencial de veicular Praga Quarentenária A2.

procedimentos próprios de controle sobre a
impressão

Agropecuária,

do

formulário

estabelecerá

da

PTV,

sua

Art. 11. A partida acompanhada de Certificado

distribuição e a emissão pelos Responsáveis

Fitossanitário

Técnicos habilitados.

-

CF

ou

do

Certificado

Fitossanitário de Reexportação - CFR emitido
pelo Fiscal Federal Agropecuário Autorizado -

CAPÍTULO II

FFAA, do MAPA, na origem, deverá ser

DA HABILITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

lacrada, ficando isenta da exigência da emissão
da PTV durante o trânsito interno até o ponto

Art. 14. A PTV só poderá ser emitida e

de egresso.

assinada por um Engenheiro Agrônomo ou
Engenheiro Florestal, em suas respectivas áreas
Seção II

de competência profissional, habilitado e

Do Controle da PTV

inscrito no Cadastro Nacional dos Responsáveis
Técnicos Habilitados para a emissão da PTV,

Art. 12. O OEDSV deverá utilizar na Unidade

pertencentes ao quadro do OEDSV e que

da Federação o formulário da Permissão de

exerçam atividade de fiscalização agropecuária.

Trânsito de Vegetais - PTV, conforme o
modelo apresentado no Anexo II e II-A, desta

Art. 15. Para oficializar a habilitação, o

Instrução Normativa.

Responsável Técnico deverá assinar duas vias

§ 1º A identificação numérica da PTV será em

do Termo de Habilitação, conforme o Anexo

ordem crescente, com código numérico da

III,

Unidade da Federação - UF, seguida do ano,

encaminhamento de uma via à SFA na UF, para

com dois dígitos, e número seqüencial de seis

sua

dígitos.

Responsáveis

§ 2º O código numérico da UF seguirá o padrão

emissão da PTV.

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

§ 1º O número do Termo de Habilitação

- IBGE.

fornecido pelo OEDSV será composto do

ficando

inclusão

a

no

cargo

do

Cadastro

Técnicos

OEDSV

Nacional

Habilitados

o

dos
para

código numérico da UF, ano da habilitação,
Art.

13.

O

OEDSV,

como

Instância

Intermediária do Sistema Unificado de Atenção

com dois dígitos, e numeração seqüencial.
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§ 2º O OEDSV fornecerá uma carteira de

DA EMISSÃO DA PTV

habilitação, com validade de cinco anos,
conforme o Anexo IV, ao Responsável Técnico

Art. 16. A PTV será emitida pelo Responsável

Habilitado.

Técnico Habilitado do OEDSV para a partida

§ 3º O MAPA disponibilizará o Cadastro

de plantas, partes de vegetais ou produtos de

Nacional

Técnicos

origem vegetal de acordo com as normas de

Habilitados para a emissão da PTV, do qual

defesa sanitária vegetal, após avaliação da

constará o nome do RT, o número da

documentação,

habilitação, data de validade da habilitação,

fitossanitária de origem e destino da partida, e

OEDSV de lotação, local de atuação e a

constatandose a adequação às legislações

assinatura.

vigentes.

§ 4º O Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro

§ 1º Se houver requisito fitossanitário com base

Florestal habilitados para a emissão da PTV

em laudo laboratorial, este deverá acompanhar

deverá ser submetido, periodicamente, a curso

a PTV para subsidiar a emissão do Certificado

de treinamento e de capacitação técnica sobre

Fitossanitário

normas de certificação fitossanitária de origem

Fitossanitário de Reexportação - CFR pelo

e consolidada, normas do trânsito de plantas,

MAPA no ponto de egresso.

partes de vegetais ou produtos de origem

§ 2º O CFO e cópia do laudo laboratorial

vegetal, com potencial de serem vias de

deverão ser anexados à via da PTV destinada ao

introdução

OEDSV, para fins de rastreabilidade no

dos

e

Responsáveis

disseminação

de

Praga

verificando

-

CF

ou

a

do

certificação

Certificado

Quarentenária A2, Praga Não-Quarentenária

processo.

Regulamentada, pragas específicas para atender

§ 3º Para a emissão da PTV fundamentada em

exigência de certificação fitossanitária de

outra PTV, deve ser assegurada à manutenção

origem de interesse interno ou da ONPF do país

da identidade, da rastreabilidade e da condição

importador,

fitossanitária do produto.

identificação,

coleta,

preparo,

acondicionamento e transporte da amostra,

§ 4º A PTV será emitida também para o

tipos de análises laboratoriais para identificação

produto importado com potencial de veicular

da praga, sinais, sintomas, ações de prevenção e

Praga Quarentenária A2, a partir da Unidade da

métodos de controle.

Federação declarada como destino da partida
pelo importador, devendo ainda obedecer aos

CAPÍTULO III

incisos seguintes:
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I - a partida importada seguirá no trânsito

§ 5º A PTV será emitida também quando

interno, do Ponto de Ingresso ao Ponto de

houver necessidade de constar do Certificado

Destino

cópia

Fitossanitário ou do Certificado Fitossanitário

autenticada do Certificado Fitossanitário - CF

de Reexportação declaração adicional do

ou

MAPA

declarado,

do

amparada

Certificado

pela

Fitossanitário

de

amparada

apenas

em

análise

Reexportação - CFR, juntamente com o Termo

laboratorial ou tratamento fitossanitário da

de Fiscalização - TF, ou cópia autenticada,

partida.

emitido

pelo

Serviço

de

Vigilância

Agropecuária do MAPA do Ponto de Ingresso

Art. 17. A PTV será emitida para a partida

da partida;

embarcada na mesma UF de produção, quando

II - a partida importada poderá ser distribuída

houver necessidade de constar do Certificado

para outras Unidades da Federação desde que o

Fitossanitário ou do Certificado Fitossanitário

OEDSV estabeleça mecanismos de controle

de Reexportação declaração adicional do

para assegurar a manutenção da conformidade

MAPA para atender exigência da ONPF do país

fitossanitária e a rastreabilidade no processo de

importador.

certificação;
III - a declaração adicional constante do CF ou

Art. 18. A PTV será emitida nas Barreiras

do CFR será transcrita para o campo específico

Fitossanitárias Estaduais, móveis ou fixas, ou

da PTV, devendo ser incluído o número do CF

em locais indicados pelo OEDSV e informados

e do TF, nos casos em que houver exigência

ao MAPA.

para o trânsito interno;
IV - o OEDSV deverá arquivar cópia do CF ou

Art. 19. A PTV será emitida em três vias, com

do CFR e cópia do TF, junto à via da PTV

a seguinte destinação:

destinada ao controle do OEDSV, para efeito de

I - 1ª via: acompanha a partida no trânsito;

rastreabilidade;

II - 2ª via: Responsável Técnico Habilitado do

V - o produto importado poderá compor lote de

quadro do OEDSV; e

produto formado em Unidade de Consolidação

III - 3ª via: OEDSV, para arquivo junto com o

- UC, devendo ser incluído nos registros do

CFO, CFOC, PTV, CF, CFR, TF e cópia do

livro de acompanhamento o número do CF ou

laudo

do CFR e do TF, para a manutenção da

tratamento.

rastreabilidade no processo de certificação.

laboratorial

ou

do

certificado

de

712

§ 1ª A PTV terá validade de até 30 (trinta) dias,

Art. 21. Não poderá ser delegada a emissão da

ficando a cargo do Responsável Técnico

PTV a profissional de instituições estaduais que

Habilitado emitente estabelecer o prazo.

atuem na área de assistência técnica, extensão

§ 2ª Cada produto deve estar relacionado

rural, fomento ou pesquisa agropecuária ou de

individualmente, sendo exigida a identificação

competência profissional não prevista por esta

do

Instrução Normativa.

produto,

a

relação

da

quantidade

correspondente e a respectiva Declaração

Parágrafo único. Após autorização do MAPA,

Adicional.

em casos especiais e a pedido do OEDSV, a

§ 3º A PTV será emitida pelo Responsável

PTV poderá ser emitida por Fiscais Federais

Técnico

Agropecuários, designados por um período

Habilitado,

preenchendo-se

sem

rasuras cada campo existente, não sendo

determinado.

permitida a utilização do verso do documento.
§ 4º Os campos não utilizados devem ser

CAPÍTULO IV

anulados de forma a evitar a adulteração do

DAS OBRIGAÇÕES PARA O USO DA PTV

documento.
§ 5º O Anexo II-A será utilizado para

Art. 22. O OEDSV deverá encaminhar relatório

informações complementares dos campos da

semestral consolidado à SFA na UF, conforme

PTV, quando for necessário.

Anexo V, até o último dia do mês subseqüente
ao semestre respectivo.

Art. 20. A legislação específica da praga ou o
Plano de Trabalho bilateral firmado pelo

Art. 23. O OEDSV não emitirá a PTV para a

MAPA poderá estabelecer a exigência do uso

movimentação no trânsito de partida de plantas,

de lacre no ato da emissão da PTV.

partes de vegetais ou produtos de origem

§ 1º O número do lacre da partida certificada ou

vegetal que se encontrar em desacordo com o

do meio de transporte deverá constar do campo

previsto nesta Instrução Normativa.

específico da PTV.
§ 2º O OEDSV deverá estabelecer o seu

Art. 24. O MAPA realizará atividades de

modelo de lacre padrão, com o símbolo da

supervisão e auditoria nos procedimentos

instituição e numeração seqüencial.

adotados pelos OEDSV na emissão da PTV nas
Unidades da Federação.
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Art. 25. O § 4º, do art. 16, desta Instrução
Normativa, entra em vigor no dia 31 de março
de 2008.
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ANEXO II
MODELO DA PTV

715

ANEXO II-A
FORMULÁRIO PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA PERMISSÃO DE TRÂNSITO
DE VEGETAIS – PTV

716

ANEXO III
MODELO DO TERMO DE HABILITAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO HABILITADO PARA
EMISSÃO DA PTV

717

ANEXO IV
MODELO DA CARTEIRA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO HABILITADO EMITENTE DA PTV

ANEXO V
RELATÓRIO TÉCNICO – OEDSV

NOME DO OEDSV:
ESTADO:

Local e data:
Assinatura do servidor autorizado pelo OEDSV:
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 55, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2007

Art. 4º Fica revogada a Instrução Normativa nº
O

MINISTRO

DE

AGRICULTURA,

ESTADO
PECUÁRIA

DA
E

38, de 17 de novembro de 2006, e a Instrução
Normativa nº 6, de 15 de março de 2007.

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 2º, do Decreto nº 5.741, de 30

ANEXO I

de março de 2006, tendo em vista o disposto no
Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, e o

NORMA TÉCNICA PARA A UTILIZAÇÃO

que consta do Processo nº 21000.001024/2007-

DO CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO DE

31, resolve:

ORIGEM - CFO E DO CERTIFICADO
FITOSSANITÁRIO DE ORIGEM

Art. 1º Aprovar a Norma Técnica para a

CONSOLIDADO - CFOC

utilização do Certificado Fitossanitário de
Origem

-

CFO

e

do

Certificado

CAPÍTULO I

Fitossanitário de Origem Consolidado CFOC, conforme o Anexo I, desta Instrução

DA EXIGÊNCIA, USO E CONTROLE DO
CFO E DO CFOC

Normativa.

Art. 2º Aprovar o modelo do Certificado

Art. 1º O Certificado Fitossanitário de Origem

Fitossanitário de Origem - CFO, o modelo do

- CFO e o Certificado Fitossanitário de Origem

Certificado

Origem

Consolidado - CFOC são os documentos

Consolidado - CFOC e os demais modelos

emitidos na origem para atestar a condição

constantes nos Anexos II a XIV.

fitossanitária da partida de plantas, partes de

Fitossanitário

de

vegetais ou produtos de origem vegetal de
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em

acordo com as normas de defesa sanitária

vigor na data de sua publicação.

vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA.
§ 1º A origem no CFO é a Unidade de
Produção - UP, da propriedade rural ou da área
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de agroextrativismo, a partir da qual saem

III - para atender exigências específicas de

partidas de plantas, partes de vegetais ou

certificação

produtos de origem vegetal certificadas.

interesse interno ou da Organização Nacional

§ 2º A origem no CFOC é a Unidade de

de Proteção Fitossanitária - ONPF do país

Consolidação

importador.

-

UC

que

poderá

ser

fitossanitária

de

origem

de

beneficiadora, processadora ou embaladora, a
partir da qual saem partidas provenientes de

Art. 4º Os termos da Declaração Adicional -

lotes de plantas, partes de vegetais ou produtos

DA utilizados na emissão do CFO ou do CFOC

de origem vegetal certificadas.

serão fornecidos pelo MAPA ou farão parte do
requisito fitossanitário da ONPF do país

Art. 2º O CFO ou CFOC fundamentará a

importador.

emissão da Permissão de Trânsito de Vegetais PTV para o trânsito de partida de plantas ou

Art. 5º A identificação numérica do CFO e do

partes de vegetais com potencial de veicular

CFOC será em ordem crescente, com código

praga não quarentenária regulamentada, quando

numérico da Unidade da Federação - UF,

destinadas à propagação ou multiplicação.

seguida do ano, com dois dígitos, e número
seqüencial de seis dígitos.

Art. 3º O CFO ou CFOC fundamentará

§ 1º Os formulários do CFO e do CFOC que

também

a

serão utilizados pelo Responsável Técnico

movimentação de partidas de plantas, partes de

habilitado seguirão os modelos apresentados

vegetais ou produtos de origem vegetal, nos

nos

seguintes casos:

respectivamente.

I - quando se tratar de produto com potencial de

§ 2º O código numérico da UF e do Município

veicular Praga Quarentenária A2 e houver

seguirão o padrão do Instituto Brasileiro de

exigência para o trânsito;

Geografia e Estatística.

a

emissão

da

PTV

para

Anexos

II,

II-A,

III

e

III-A,

II - para comprovar a origem de Área Livre de
Praga - ALP, Local Livre de Praga - LLP,

CAPÍTULO II

Sistema de Mitigação de Riscos de Praga SMRP ou Área de Baixa Prevalência de Praga -

DO CURSO PARA HABILITAÇÃO DO

ABPP, devidamente reconhecidas pelo MAPA;

RESPONSÁVEL TÉCNICO
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Art. 6º O CFO ou CFOC será emitido e

fitossanitária de origem do MAPA ou da ONPF

assinado por um Engenheiro Agrônomo ou

do país importador;

Engenheiro Florestal, em suas respectivas áreas

II - Orientação Específica: aspectos sobre

de competência profissional, após aprovação

classificação

em

monitoramento,

curso

para

habilitação,

específico,

taxonômica
tipos

da
de

praga,

armadilhas,

organizado pelo Órgão Estadual de Defesa

levantamento e mapeamento da praga em

Sanitária Vegetal - OEDSV e aprovado pelo

condições de campo, identificação, coleta,

MAPA.

acondicionamento e transporte da amostra,

§ 1º O OEDSV deverá submeter o programa do

bioecologia,

curso, com antecedência mínima de quarenta e

hospedeiras, ações de prevenção e métodos de

cinco

controle.

dias,

ao

Serviço

de

Sanidade

sintomas,

sinais,

plantas

Agropecuária da Superintendência Federal de

§ 4º O MAPA formulará material didático de

Agricultura - SFA da UF onde se realizará o

referência, com o conteúdo programático

curso, para emissão de parecer técnico no que

preparado

concerne ao conteúdo programático, carga

hospedeiras, com o objetivo de uniformizar o

horária e outras adequações que se fizerem

processo de treinamento e capacitação em todas

necessárias.

as Unidades da Federação.

para

cada

praga

e

culturas

§ 2º O parecer técnico favorável pela realização
do curso será encaminhado, junto com a

Art. 7º No ato da inscrição no curso para

solicitação do OEDSV, ao Departamento de

habilitação,

Sanidade Vegetal da Secretaria de Defesa

Engenheiro

Agropecuária para aprovação.

comprovante de seu registro, ou visto, junto ao

§ 3º O curso deverá abordar duas partes:

CREA.

o

Engenheiro

Florestal

Agrônomo

deverá

ou

apresentar

I - Orientação Geral: normas sobre certificação
fitossanitária de origem e consolidada, trânsito

Art. 8º Será exigido do profissional interessado

de plantas, partes de vegetais e produtos de

freqüência integral nas aulas do curso, como

origem vegetal, com potencial de ser via de

condição para que seja submetido à avaliação

introdução

final, que o habilitará no caso de aprovação.

e

disseminação

de

Praga

Quarentenária A2, Praga Não Quarentenária

Parágrafo único. A avaliação citada neste artigo

Regulamentada ou pragas específicas para

trata da aplicação, prática ou teórica, do

atender

conhecimento

às

exigências

de

certificação

nos

procedimentos

de

721

certificação, sendo necessário setenta e cinco

da UF, com trinta dias de antecedência, no

por cento de aproveitamento para aprovação.

mínimo, da data do vencimento.
§ 5º No caso de renovação, a validade da

Art. 9º Para oficializar a habilitação, o

habilitação do RT para a praga será contada a

Responsável Técnico aprovado deverá assinar

partir da data da solicitação do Engenheiro

duas vias do Termo de Habilitação, conforme o

Agrônomo ou Engenheiro Florestal ao OEDSV.

Anexo IV, ficando a cargo do OEDSV o

§ 6º O Responsável Técnico Habilitado poderá

encaminhamento, após o curso, de uma via à

atuar em UF diferente daquela em que foi

SFA na UF, que fará sua inclusão no Cadastro

habilitado inicialmente, desde que solicite e

Nacional

obtenha a extensão de sua habilitação ao

dos

Responsáveis

Técnicos

Habilitados para a emissão de CFO e de CFOC.

OEDSV na UF onde desejar atuar.

§ 1º O número do Termo de Habilitação

§ 7º O OEDSV que receber solicitação de

fornecido pelo OEDSV será composto do

extensão de habilitação deverá informar-se

código numérico da UF, ano da primeira

sobre

habilitação, com dois dígitos, e numeração

Responsável Técnico Habilitado junto ao

seqüencial.

OEDSV

§ 2º As pragas para as quais o Responsável

concessão da extensão da atuação.

Técnico está habilitado para emitir CFO ou

§ 8º O número do Termo de Habilitação de

CFOC constarão no Anexo ao Termo de

extensão de atuação do Responsável Técnico

Habilitação, conforme Anexo V.

habilitado fornecido pelo OEDSV será o

§ 3º O OEDSV fornecerá uma carteira de

número da habilitação da UF de origem

habilitação,

acrescida da sigla da UF de extensão de

conforme

o

Anexo

VI,

ao

a

regularidade

de

origem,

da

para

situação

avaliação

do

da

Responsável Técnico Habilitado.

solicitação.

§ 4º A habilitação terá validade de cinco anos,

§ 9º O RT habilitado poderá solicitar a

considerando

aquela

renovação da habilitação para a praga no

correspondente ao treinamento específico da(s)

OEDSV da UF de origem da habilitação ou no

praga(s) para a(s) qual(is) o Responsável

OEDSV da UF onde foi concedida a extensão

Técnico se habilitou, sendo renovado por igual

de habilitação.

a

data

inicial

período, por solicitação escrita do Engenheiro
Agrônomo ou Engenheiro Florestal ao OEDSV

Art. 10. O MAPA disponibilizará o Cadastro
Nacional de RTs Habilitados para emissão do
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CFO e do CFOC, do qual constará o nome do

Agropecuária e aprovação do Departamento de

Responsável Técnico, o número da habilitação,

Sanidade Vegetal.

a relação da(s) praga(s) para a(s) qual(is) o

§ 3º Após o treinamento e atendidos os critérios

Responsável Técnico está habilitado, o prazo de

de

validade da habilitação, por praga, UF de

certificado atestando que o RT habilitado está

origem da habilitação, UFs de atuação e a

apto a identificar e controlar a praga no campo,

assinatura.

nos

avaliação,

seus

o

especialista

diferentes

emitirá

estágios

um

de

desenvolvimento, para que o OEDSV atualize o
Art. 11. O OEDSV será responsável pela

Anexo ao Termo de Habilitação do RT.

notificação ao Responsável Técnico - RT

§ 4º As informações sobre o especialista

habilitado sobre a necessidade da participação

indicado pelo OEDSV para ministrar o curso

no curso específico, a ser realizado no período

específico da praga ou para treinamento de

preestabelecido, para atualizar sua habilitação

Responsável Técnico habilitado, previsto no §

para a nova declaração adicional relacionada à

2º,

praga

Especialista na Praga, que será disponibilizado

quarentenária

A2,

praga

não

quarentenária regulamentada, praga de interesse

formarão

o

Cadastro

Nacional

de

pelo MAPA.

interno ou da Organização Nacional de
Proteção Fitossanitária - ONPF do país

CAPÍTULO III

importador.
§ 1º O Responsável Técnico habilitado poderá

DAS INSCRIÇÕES

solicitar, a qualquer momento, a inclusão em
sua habilitação das pragas previstas no caput
deste artigo.

Seção I
Da inscrição das Unidades de Produção

§ 2º Para obter a inclusão da nova praga em sua
habilitação, o RT habilitado deverá solicitar o

Art. 12. A Unidade de Produção - UP deverá

treinamento, por escrito, ao Órgão Estadual de

ser inscrita no OEDSV, no prazo previsto na

Defesa Sanitária Vegetal - OEDSV, que o

legislação específica da praga ou no Plano de

encaminhará a um especialista na praga para a

Trabalho bilateral firmado pelo MAPA, por

qual se deseja a habilitação, após obter parecer

meio do Responsável Técnico - RT, para se

técnico favorável do Serviço de Sanidade

habilitar à certificação fitossanitária de origem.
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§ 1º A UP padrão é uma área contínua, de

apresentar cópia da carteira de identidade e do

tamanho variável e identificada por um ponto

Cadastro de Pessoa Física - CPF do interessado

georreferenciado, plantada com a mesma

pela habilitação da UP.

espécie e estágio fisiológico, sob os mesmos

§ 1º O OEDSV fornecerá ao RT o(s) código(s)

tratos culturais e controle fitossanitário.

da(s) UP(s) no ato da inscrição, que será

§ 2º A UP no agroextrativismo é uma área

composta pelo código numérico da Unidade da

contínua, de tamanho variável e identificada

Federação, código numérico do município,

por um ponto georreferenciado, que representa

identificação numérica da propriedade com

a espécie a ser explorada.

quatro dígitos, ano com dois dígitos, e número

§ 3º A UP no cultivo de plantas ornamentais,

seqüencial. (Redação dada pelo(a) Instrução

olerícolas e medicinais é uma área plantada

Normativa Nº 20, DE 16 de abril de DE 2008)

com a mesma espécie, em que:

______________________________________

I - poderão ser agrupados para a caracterização

_________ Redação(ões) Anterior(es)

de uma única UP tantos talhões descontínuos,

§ 2º Para a cultura perene, o RT poderá solicitar

de um mesmo produto, desde que a soma total

ao OEDSV a manutenção do número da

dos talhões agrupados não exceda o valor

habilitação da UP, anualmente, conforme o

estipulado para um módulo, devendo esta UP

Anexo IX.

ser identificada por um ponto georreferenciado

§ 3º As leituras das coordenadas geográficas,

de um dos talhões que a compõe;

latitude e longitude, serão obtidas no Sistema

II - talhões descontínuos de um mesmo produto

Geodésico, SAD-69.

que possuírem área igual ou superior a 1 (um)
módulo

deverão

UPs

Seção II

ser

Da inscrição da Unidade de Consolidação - UC

§ 4º Para efeitos da caracterização do § 3º,

Art. 14. A Unidade de Consolidação - UC

incisos I e II, deste artigo, o módulo será de

deverá ser inscrita no OEDSV da UF onde

vinte hectares.

esteja localizada, por meio da Ficha de

individualizadas,

e

constituir
cada

UP

deverá

identificada por um ponto georreferenciado.

Inscrição da Unidade de Consolidação, para se
Art. 13. O Responsável Técnico deverá, no ato

habilitar a emitir o CFOC.

da inscrição da UP, preencher a Ficha de

§ 1º O Responsável Técnico pela Unidade de

Inscrição, conforme os Anexos VII e VIII, e

Consolidação deverá, no ato da inscrição,
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preencher a Ficha de Inscrição da UC, Anexo

exigência do MAPA ou da ONPF do país

X, e apresentar cópia da identidade e do

importador.

Cadastro de Pessoa Física - CPF do responsável

§ 1º Cada produto deve estar relacionado

pela Unidade de Consolidação.

individualmente, sendo exigida a identificação

§ 2º O OEDSV deverá emitir Laudo de Vistoria

da UP, a relação da quantidade correspondente

para fins de Certificação Fitossanitária de

e a respectiva Declaração Adicional.

Origem Consolidada, conforme o Anexo XI,

§ 2º O CFO será emitido preenchendo-se sem

para validar a inscrição da Unidade de

rasuras cada campo existente, não sendo

Consolidação.

permitida a utilização do verso do documento.

§ 3º A UC receberá uma identificação numérica

§ 3º Os campos não utilizados devem ser

que será formada pelo código numérico da

anulados de forma a evitar a adulteração do

Unidade da Federação, código numérico do

documento.

município e o número seqüencial.

§ 4º O CFO poderá ser emitido também para a
produção total estimada no ato da inscrição da

Art. 15. A legislação específica da praga

UP.

definirá as exigências a serem cumpridas no

§ 5º O Anexo II-A será utilizado para

armazenamento dos produtos oriundos de ALP,

informações complementares dos campos do

LLP, SMRP ou ABPP, no sentido de manter a

formulário do CFO, quando for necessário.

sua condição fitossanitária de origem.

§ 6º O OEDSV, como Instância Intermediária
do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

CAPÍTULO IV

Agropecuária,
procedimentos

deverá
próprios

de

estabelecer
controle

para

DA EMISSÃO DO CERTIFICADO

assegurar a emissão da Permissão de Trânsito

FITOSSANITÁRIO DE ORIGEM - CFO E DO

de Vegetais - PTV apenas para a produção

CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO DE

estimada da Unidade de Produção - UP inscrita

ORIGEM CONSOLIDADO - CFOC

no OEDSV.

Art. 16. O CFO será emitido para a partida de

Art. 17. O CFOC será emitido para a partida de

plantas, partes de vegetais e produtos de origem

plantas, partes de vegetais e produtos de origem

vegetal de acordo com as normas da praga, por

vegetal formada a partir de lotes de produtos
certificados com Certificado Fitossanitário de
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Origem - CFO ou Certificado Fitossanitário de

produtos previamente certificados com CFO,

Origem Consolidado - CFOC ou Permissão de

CFOC, PTV, CF ou CFR.

Trânsito de Vegetais - PTV ou Certificado

§

Fitossanitário - CF ou Certificado Fitossanitário

identificado com um número, composto pelo

de Reexportação - CFR, de acordo com as

código

normas da praga, por exigência do MAPA ou

Consolidação, ano, com dois dígitos, e número

da ONPF do país importador.

seqüencial.

§ 1º Cada produto deve estar relacionado

§ 8º O RT deverá manter no Livro de

individualmente,

a

Acompanhamento os registros do CFO, CFOC,

identificação do lote, a relação da quantidade

PTV, CF ou CFR dos produtos que deram

correspondente e a respectiva Declaração

origem a cada lote formado e o número do(s)

Adicional.

CFOC(s) emitidos para as partidas formadas a

§ 2º O CFOC será emitido preenchendo-se sem

partir dele.

rasuras cada campo existente, não sendo

§ 9º O CFOC poderá ser emitido também para a

permitida a utilização do verso do documento.

quantidade total do lote de produto consolidado

§ 3º Os campos não utilizados devem ser

na Unidade de Consolidação.

sendo

obrigatória

7º

Cada

da

lote

formado

inscrição

da

deverá

Unidade

estar

de

anulados de forma a evitar a adulteração do
documento.

Art. 18. O RT somente poderá emitir o

§ 4º O Anexo III-A será utilizado para

Certificado

informações complementares dos campos do

Consolidado - CFOC para o produto oriundo de

formulário do CFOC, quando for necessário.

ALP, LLP, SMRP ou ABPP quando a estrutura

§ 5º Será admitido que o RT pela Unidade de

física da Unidade de Consolidação, incluindo as

Consolidação

do

localizadas em Centrais de Abastecimento, for

recebimento, lote de produtos certificados com

adequada para manter a condição fitossanitária

CFO, CFOC, PTV, CF ou CFR para, a partir

do produto declarada na origem.

estabeleça,

no

ato

Fitossanitário

de

Origem

dele, compor partidas certificadas com o
CFOC.

Art. 19. O CFO e o CFOC deverão ser emitidos

§ 6º Define-se lote como o conjunto de

em três vias, com a seguinte destinação:

produtos da mesma espécie, de tamanho

I - 1ª via: destinada a acompanhar a partida até

definido e que apresentam conformidades

o momento da emissão da PTV, ficando retida

fitossanitárias

pelo OEDSV para ser anexado à cópia da PTV;

semelhantes,

formado

por
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II - 2ª via: destinada ao emitente;

MAPA poderá estabelecer exigência do uso de

III - 3ª via: destinada ao produtor ou a Unidade

lacre, no ato da emissão do CFO ou CFOC.

de Consolidação.
CAPÍTULO V
Art. 20. Para a partida de plantas ou partes de
vegetais oriundas de viveiro de mudas, campo

DAS OBRIGAÇÕES PARA O USO DO CFO

de material de multiplicação ou propagação que

E CFOC

apresentarem níveis de tolerância estabelecidos
para a praga não-quarentenária regulamentada,

Art. 23. O RT deverá elaborar e manter à

o CFO ou CFOC deverá estar fundamentado

disposição do Serviço de Fiscalização o Livro

em laudo laboratorial e conterá o nome do

de Acompanhamento numerado e de páginas

laboratório responsável pela análise, o número

numeradas, com registro das visitas realizadas e

do laudo laboratorial, município e UF de

orientações prescritas, além das informações

localização do laboratório.

técnicas exigidas por esta Instrução Normativa

§ 1º O ônus referente às análises laboratoriais

e pela legislação específica da praga ou

correrá por conta do detentor ou do proprietário

produto, devendo ser assinado pelo RT e pelo

do produto.

contratante ou representante legal.

§ 2º Quando houver laudo laboratorial, este

§ 1º O Livro de Acompanhamento citado neste

deverá acompanhar o CFO ou CFOC para

artigo deverá conter, no mínimo, as seguintes

subsidiar a emissão da Permissão de Trânsito

informações, por UP, para fundamentar a

de Vegetais.

emissão do CFO:
I - dados da origem da semente, muda ou porta-

Art. 21. O CFO terá prazo de vigência de até

enxerto;

trinta dias e o CFOC de até quinze dias, a partir

II - espécie;

das datas de suas emissões, e somente serão

III - variedade/cultivar;

válidos nos modelos oficiais, originais e

IV - área plantada por variedade/cultivar;

preenchidos corretamente.

V - dados do monitoramento da praga;
VI - resultados das análises laboratoriais

Art. 22. A legislação específica da praga ou o

realizadas;

Plano de Trabalho bilateral firmado pelo

VII - anotações das principais ocorrências
fitossanitárias;
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VIII - ações de prevenção e método de controle

Produção Integrada de Frutas - DGPIF, desde

adotado;

que as informações mínimas obrigatórias para

IX - estimativa da produção;

cada UP ou lote estejam abrangidas pelos

X - tratamentos fitossanitários com fins

registros.

quarentenários

praga,

§ 5º As anotações de acompanhamento, quando

indicando agrotóxicos utilizados, dose, data da

elaboradas e mantidas na forma eletrônica,

aplicação e período de carência;

devem ser impressas e numeradas, formando

XI - dados da colheita e manejo pós-colheita.

um Livro de Acompanhamento, para efeito de

§ 2º O RT deverá comunicar ao OEDSV, no ato

fiscalização e auditoria.

de inscrição da UP, o local, de fácil acesso,

§ 6º Nas atividades realizadas, o Responsável

onde o Livro de Acompanhamento estará

Técnico habilitado deverá colar ou anexar no

disponível ao Serviço de Fiscalização.

Livro de Acompanhamento a via do documento

§ 3º O Livro de Acompanhamento da Unidade

comprobatório da ação destinada ao produtor

de Consolidação deverá conter, no mínimo, as

ou à Unidade de Consolidação.

realizados

para

a

seguintes informações para fundamentar a
emissão do CFOC:

CAPÍTULO VI

I - anotações de controle de entrada de produtos
na

Unidade

de

Consolidação,

com

os

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

respectivos números dos CFO, CFOC, PTV, CF
e CFR que compuseram cada lote, conforme

Art. 24. Durante o manejo da colheita, o lote

Anexo XIII e a legislação específica;

colhido deve ser identificado no campo com o

II - espécie;

número da Unidade de Produção - UP para

III - variedade/cultivar;

garantir a origem e a identidade do produto.

IV - quantidade e tamanho do lote;
V - controle de saída das partidas certificadas

Art. 25. O produtor, o responsável pela

com o CFOC.

Unidade

§ 4º A UP ou Unidade de Consolidação que

Consolidação deverá identificar o produto ou a

aderir ao sistema de Produção Integrada do

embalagem com rótulo, constando o nome do

MAPA poderá substituir o livro, citado neste

produto e o código da UP ou do lote, para

artigo, pelos Cadernos de Campo e de Pós-

permitir a rastreabilidade no processo de

Colheita, previstos nas Diretrizes Gerais para a

certificação.

Agroextrativista

ou

Unidade

de
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Parágrafo único. O OEDSV deverá apurar os
Art.

26.

O

RT

deverá

encaminhar,

casos de interceptação da praga e de não

mensalmente, ao OEDSV, até o vigésimo dia

conformidades em partida certificada com CFO

do mês subseqüente, relatórios sobre os CFO e

ou CFOC emitido pelo RT habilitado, e adotar

CFOC emitidos no mês anterior, conforme os

as medidas cabíveis para sanar o problema

Anexos XII e XIII, respectivamente.

fitossanitário, podendo incluir a obrigatoriedade
do RT habilitado de participar de novo curso

Art. 27. O OEDSV deverá encaminhar

para a praga.

relatórios consolidados com informações sobre
os CFO e CFOC emitidos a cada semestre à

Art. 30. O MAPA realizará atividades de

SFA na UF, até o último dia do mês

supervisão e auditoria no processo de emissão

subseqüente ao semestre, conforme o Anexo

do CFO e CFOC.

XIV.

Art. 28. O material coletado para análise
fitossanitária oriundo de uma UP ou de
Unidade de Consolidação, por exigência do
processo

de

certificação,

deverá

ser

encaminhado pelo RT a laboratórios de
diagnósticos fitossanitários integrantes da Rede
Nacional de Laboratórios do Sistema Unificado
de Atenção à Sanidade Agropecuária.
Parágrafo único. O ônus referente às análises
laboratoriais correrá por conta do detentor ou
do proprietário do produto.

Art. 29. O OEDSV deverá manter um sistema
de acompanhamento, controle e fiscalização do
processo de emissão do CFO e do CFOC, junto
ao Responsável Técnico habilitado.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 3, DE 8 DE JANEIRO DE 2008

O

MINISTRO

AGRICULTURA,

DE

ESTADO
PECUÁRIA

DA
E

______________________________________
_________ Redação(ões) Anterior(es)

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que

§ 2º O Sistema Unificado de Atenção à

lhe confere o art. 2º do Decreto nº 5.741, de 30

Sanidade Agropecuária, por meio das Instâncias

de março de 2006, nos termos do disposto no

Intermediárias nas Unidades da Federação -

Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal,

UF, delimitará e publicará, em legislação

Capítulos IV e V, aprovado pelo Decreto nº

complementar, as áreas com ocorrência da

24.114, de 12 de abril de 1934, e tendo em vista

praga com base em levantamentos oficiais.

o

(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa nº

que

consta

do

Processo

nº

21000.009605/2002-14, resolve:

1/2009/MAPA)
______________________________________

Art. 1º Aprovar os Critérios e Procedimentos

_________ Redação(ões) Anterior(es)

para Aplicação das Medidas Integradas em

§ 3º As Instâncias Intermediárias do Sistema

um Enfoque de Sistemas para o Manejo de

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

Risco - SMR da Praga Mancha Preta ou

enviarão à Secretaria de Defesa Agropecuária -

Pinta Preta dos Citros (MPC) Guignardia

SDA

citricarpa Kiely (Phyllosticta citricarpa Van

referentes ao semestre imediatamente anterior,

der Aa) em espécies do gênero Citrus

sendo o primeiro até 15 de julho e o segundo

destinadas à exportação e quando houver

até 15 de janeiro. (Redação dada pelo(a)

exigência do país importador. (Redação dada

Instrução Normativa nº 1/2009/MAPA)

pelo(a) Instrução Normativa nº 1/2009/MAPA)

______________________________________

______________________________________

_________ Redação(ões) Anterior(es)

os

resultados

dos

levantamentos

_________ Redação(ões) Anterior(es)
§ 1º Os critérios e procedimentos do SMR

Art. 2º A produção dos frutos cítricos sob o

previstos nesta Instrução Normativa não se

SMR da Praga Mancha Preta ou Pinta Preta dos

aplicam aos frutos de Citrus latifolia Tanaka

Citros atenderá o disposto no Anexo I desta

(lima-ácida Tahiti). (Redação dada pelo(a)

Instrução Normativa.

Instrução Normativa nº 1/2009/MAPA)
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Parágrafo único. Para garantir o cumprimento

______________________________________

dos critérios e procedimentos do SMR da Praga

_________ Redação(ões) Anterior(es)

Mancha Preta ou Pinta Preta dos Citros, são

Parágrafo único. Para o trânsito, será exigido

atribuídas competências previstas no Anexo II

Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) ou

desta Instrução Normativa.

Certificado

Fitossanitário

Consolidado

(CFOC)

de

Origem

com

a

seguinte

"Os

frutos

Art. 3º O trânsito e o comércio de material de

Declaração

Adicional:

propagação de citros provenientes de áreas da

produzidos

sob

UF com registro oficial de ocorrência de

Guignardia citricarpa e submetidos a processo

Guignardia

serão

de seleção para a retirada de folhas e partes de

permitidos quando a produção desse material

ramos. (Acrescentado(a) pelo(a) Instrução

atender às medidas de prevenção descritas no

Normativa nº 1/2009/MAPA)

citricarpa

somente

Manejo

foram

Integrado

de

art. 1º do Anexo I desta Instrução Normativa,
comprovado por Certificado Fitossanitário de

Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em

Origem - CFO.

vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Frutos cítricos provenientes de UF com

ANEXO I

registro oficial de Guignardia citricarpa, ainda
que apresentem sintomas da MPC poderão

CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA

transitar para outras UF, inclusive aquelas

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS

reconhecidas como livres de ocorrência da

INTEGRADAS EM UM ENFOQUE DE

praga, desde que isentos de material vegetativo

SISTEMAS PARA O MANEJO DE RISCO

e originados de Unidades de Produção que

DA PRAGA Guignardia citricarpa

adotem as práticas de Manejo Integrado
preconizadas no § 2º, do art. 2º, do Anexo I,

Art. 1º São medidas de prevenção necessárias à

desta

produção e ao comércio de material de

Instrução

Normativa,

devidamente

registradas pelo Responsável Técnico no Livro

propagação livre da praga MPC:

de

certificação

I - construir barreiras físicas ou quebra-ventos

fitossanitária. (Redação dada pelo(a) Instrução

para isolar o viveiro de áreas próximas

Normativa nº 1/2009/MAPA)

cultivadas com citros;

Acompanhamento

da
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II - manter o viveiro com cobertura adequada

IX

para evitar o molhamento foliar por chuva ou

periodicamente com fungicidas que apresentem

orvalho, e orientar a disposição das bancadas

comprovada

dentro do telado para evitar que chuvas laterais

registrados

molhem as plantas;

recomendações técnicas;

III - restringir e controlar o trânsito de pessoas,

X - transportar mudas e porta-enxertos de citros

animais, veículos e equipamentos na área, e

em veículos fechados ou totalmente protegidos

instalar dispositivos na entrada do viveiro para

por lona; e

a desinfestação de veículos, equipamentos e

XI - as mudas estarão em conformidade

calçados;

fitossanitária

IV

-

manter

ferramentas,

-

pulverizar

as

plantas

eficiência
no

e

que

MAPA,

após

a

cítricas

estejam
seguindo

comprovação

por

equipamentos,

intermédio de laudo laboratorial de que estão

calçados e vestuário de funcionários para uso

isentas de Guignardia citricarpa, e terem

exclusivo no viveiro;

cumprido todas as exigências da legislação

V - utilizar na enxertia de porta-enxertos

fitossanitária vigente.

somente borbulhas certificadas e provenientes
de matrizes ou borbulheiras registradas no

Art. 2º As medidas de prevenção e de controle

Ministério

e

da praga Guignardia citricarpa no pomar

de

deverão levar em consideração as fontes de

da

Agricultura,

Abastecimento-MAPA;

todo

Pecuária
material

propagação utilizado na formação e produção

inóculo

de mudas deverá estar em conformidade com as

suscetibilidade dos frutos cítricos, desde a fase

legislações

de queda das pétalas até aproximadamente 24

federais

e

das

Unidades

da

do

patógeno

e

o

período

de

Federação - UFs em que está localizado;

semanas de idade.

VI - manter pisos, paredes e bancadas sempre

§ 1º Visando à preservação das áreas ainda

limpos;

livres do patógeno, deverão ser adotadas as

VII - impedir a entrada de qualquer material

seguintes medidas preventivas:

vegetal não certificado no interior do viveiro;

I - utilização de mudas sadias de citros

VIII - remover e incinerar, imediatamente,

provenientes de viveiros registrados no MAPA

restos vegetais provenientes de podas, de

e em conformidade fitossanitária;

desbrotas e de outras operações de rotina no

II - utilização de material de colheita,

viveiro;

equipamentos

e

vestimentas

pertencentes

estritamente à propriedade ou devidamente
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desinfestados quando anteriormente utilizados

IV - pulverização de todas as plantas da

em outra propriedade;

Unidade

III - bloqueio da entrada de veículos com frutos

registrados no MAPA, visando proteger os

cítricos e restos vegetais nos pomares, e

frutos

redução do trânsito destes veículos quando for

aproximadamente 24(vinte e quatro) semanas

necessário retirar material vegetal dos pomares;

de idade.

de

Produção

desde

a

com

queda

de

fungicidas

pétalas

até

IV - realização de visitas periódicas pelo
Responsável Técnico - RT nas Unidades de

Art. 3º Os produtores de frutos cítricos in

Produção - UP, para detecção visual da MPC,

natura sob o SMR deverão requerer seu

adotando os procedimentos de amostragem

cadastramento

previstos no § 1º do art. 7º deste Anexo; e

Superintendência Federal de Agricultura -

V - exclusão da UP do processo de certificação,

SFA/MAPA na Unidade da Federação - UF, ou

na safra em que for detectado um único fruto

por meio das Instâncias Intermediárias do

com sintoma da MPC.

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

§ 2º Nas áreas de ocorrência da MPC, deverão

Agropecuária.

ser adotadas as seguintes medidas de controle:

§ 1º Para o cadastramento, é necessário

I - execução de poda de plantas contaminadas,

preencher na íntegra os campos previstos no

em áreas de constatação recente da praga,

modelo apresentado no Anexo III desta

mantendo-se apenas o tronco e os ramos

Instrução

primários e secundários em formação, e

cadastramento se dará após o cumprimento da

incinerando-se todo material podado em local

legislação fitossanitária vigente.

próximo;

§ 2º O período para o cadastramento é até 03

II - redução da queda de folhas causada por

(três) meses antes do início da colheita.

déficit hídrico, utilizando irrigação, quando

§ 3º Qualquer alteração nas informações

possível;

prestadas com a finalidade de cadastramento do

III - roçagem das

anualmente,

Normativa;

a

junto

efetivação

à

do

ervas invasoras nas

produtor e da unidade de produção deve ser

entrelinhas do pomar, utilizando este material

comunicada oficialmente à SFA/MAPA na UF,

cortado como cobertura morta a ser depositada

ou nas Instâncias Intermediárias do Sistema

sobre as folhas de citros caídas embaixo da saia

Unificado

da planta; e

Agropecuária, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias.

de

Atenção

à

Sanidade
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Abastecimento ou locais similares, para garantir
Art. 4º O cadastramento da Unidade de

a condição fitossanitária de origem.

Produção deverá ser requerido anualmente à

§ 2º Para o cadastramento, é necessário atender

SFA/MAPA ou à Instância Intermediária do

ao disposto na Seção II do Capítulo III do

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

Anexo I da Instrução Normativa nº 55, de 2007,

Agropecuária,

Técnico

e preencher todos os campos previstos no

habilitado, conforme estabelecido na Seção I do

modelo apresentado no Anexo X da Instrução

Capítulo III do Anexo I da Instrução Normativa

Normativa nº 55, de 2007.

nº 55, de 4 de dezembro de 2007, que aprova a

§ 3º A UC somente será cadastrada após o

Norma Técnica para a Utilização do Certificado

cumprimento

Fitossanitário de Origem - CFO, e do

vigente.

Certificado

§ 4º O período para cadastramento da UC é de

pelo

Responsável

Fitossanitário

de

Origem

Consolidado - CFOC. Devem ser utilizados os

da

legislação

fitossanitária

1º de janeiro a 30 de abril de cada ano.

modelos previstos nos Anexos VII e IX da
Instrução Normativa nº 55, de 2007, com a

Art. 6º A SFA/MAPA na UF, antes do início

finalidade de obtenção e de manutenção de um

da safra, deverá realizar vistoria na Unidade de

número

Consolidação e emitir Laudo de Vistoria

de

registro

para

cada

UP,

respectivamente.

conforme modelo previsto no Anexo XI da
Instrução Normativa nº 55, de 2007.

Art. 5º O RT da Unidade de Consolidação -

Parágrafo único. O RT emissor do Certificado

UC, que poderá ser beneficiadora, processadora

Fitossanitário de Origem Consolidado - CFOC

ou

deverá estar presente durante as operações na

embaladora,

deverá

requerer

seu

cadastramento junto à SFA/MAPA ou por meio
da

Instância

Unificado

Intermediária

de

Art. 7º Os frutos cítricos in natura procedentes

Agropecuária, que encaminhará o requerimento

de Unidades de Produção cadastradas junto ao

à SFA, para realização de vistoria.

MAPA devem ser produzidos, manipulados,

§ 1º Unidades de Consolidação poderão ser

classificados,

cadastradas desde que não estejam localizadas

transportados de forma que sejam garantidas a

em

identidade, rastreabilidade e a conformidade

Armazéns,

à

Sistema
Sanidade

Entrepostos,

Atenção

do

UC, previstas nesta Instrução Normativa.

Centrais

de

embalados,

fitossanitária dos frutos.

armazenados

e
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§ 1º Deverão ser adotados os seguintes

adotados

procedimentos nas Unidades de Produção - UP:

amostragem:

I - as UPs deverão ser inspecionadas pelas

a) o RT deverá selecionar frutos fixos na parte

Instâncias Central ou Intermediária do Sistema

externa e inferior da planta, na sua face mais

Unificado

exposta ao sol; selecionar preferencialmente as

de

Atenção

à

Sanidade

os

seguintes

plantas

apresentem incidência de Guignardia citricarpa

deficiência nutricional, nas quais a incidência

desde o início do ciclo vegetativo;

da MPC em geral é maior;

II - o RT da propriedade, para fundamentar a

b) os frutos deverão estar maduros ou terem

emissão de CFO, deverá realizar inspeções de

atingido o seu desenvolvimento total, em

campo em todas as fases da cultura e registrar

tamanho; os frutos verdes e pequenos não

no Livro de Acompanhamento, para cada UP,

respondem à indução de sintomas, mesmo

todas as informações exigidas no art. 23 do

estando infectados pelo fungo; e

Anexo I da Instrução Normativa nº 55, de 2007;

c) os frutos deverão ser coletados pelo menos

estes

e

30 (trinta) dias antes da colheita, em 1% (um

disponíveis para fiscalização sempre que

por cento) das plantas da área, colhendo-se no

solicitados;

mínimo um fruto por planta; as amostras

III - para a detecção visual de sintomas de

deverão ser compostas no mínimo por 20

MPC, deverão ser adotados os seguintes

(vinte) frutos;

procedimentos:

V - o RT deverá retirar uma amostra de frutos

a) selecionar preferencialmente as plantas

para teste laboratorial de indução de sintomas

debilitadas por pragas ou por deficiência

de MPC, durante a inspeção de campo, para

nutricional, nas quais a incidência da MPC em

fins de detecção da praga, seguindo os

geral é maior; e

procedimentos constantes do inciso IV deste

b) realizar inspeção visual minuciosa dos frutos

parágrafo,

fixos na parte externa e inferior da planta, na

mínimo 7 (sete) dias antes da coleta, às

sua face mais exposta ao sol, na qual a

Instâncias Central ou Intermediária do Sistema

incidência de MPC em geral é maior;

Unificado

IV - para a retirada de frutos para teste de

Agropecuária, a data da coleta e a quantidade

indução de sintomas de MPC, deverão ser

de

deverão

estar

atualizados

por

comunicando

de

amostras;

pragas

previamente,

Atenção

as

ou

de

Agropecuária, visando assegurar que não

dados

debilitadas

procedimentos

amostras

à

por

no

Sanidade

deverão

ser

encaminhadas para laboratório de instituição
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oficial ou credenciado junto ao MAPA, com

I - imersão dos frutos em solução contendo

ônus para o interessado, acompanhadas da

ethephon a 750 ppm, por cinco minutos, e

Ficha de Coleta de Amostra de Frutos para

posterior incubação dos frutos em temperaturas

Teste Laboratorial de Indução de Sintomas de

acima de 25ºC, durante um período mínimo de

MPC, preenchida conforme o modelo previsto

28 (vinte e oito) dias; e

no Anexo IV desta Instrução Normativa;

II - observações visuais e microscópicas

VI - o RT da propriedade deverá obter do

deverão ser realizadas semanalmente nos frutos

laboratório os laudos com os resultados dos

em incubação, a fim de constatar sintomas da

testes de indução de sintomas, e remetêlos à

doença; no caso de ocorrência desses sintomas,

SFA/MAPA e à Instância Intermediária do

o

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

isolamento do fungo agente causal, utilizando-

Agropecuária; ao ser confirmada a presença do

se

fungo Guignardia citricarpa em um único fruto

suplementado com dextrose, ou aveia-ágar.

amostrado, a SFA/MAPA deverá providenciar a

§ 3º Deverão ser adotados os seguintes

exclusão imediata da UP do processo de

procedimentos

certificação

processamento dos frutos:

nesta

safra

e

comunicar

diagnóstico

meio

será

de

confirmado

cultura

para

de

o

com

o

cenoura-ágar

transporte

e

o

oficialmente a medida tomada à Instância

I - durante o transporte do campo até a UC,

Intermediária do Sistema Unificado de Atenção

todo lote de frutos cítricos deverá manter a

à Sanidade Agropecuária; o laudo do teste de

identificação

indução terá validade por 60(sessenta) dias;

rastreabilidade; o código do lote deverá ser

VII - os dados da inspeção pré-colheita deverão

numerado

ser registrados no Livro de Acompanhamento

Normativa nº 55, de 2007;

da propriedade, devendo constar o número de

II - os frutos frescos de citros, quando

registro da UP, a data e o resultado da inspeção;

provenientes de UP localizada em uma Unidade

e

da Federação distinta daquela onde serão

VIII - a colheita deverá ser realizada utilizando-

realizados

se embalagens devidamente identificadas com o

deverão atender a todos os procedimentos

respectivo número de registro da UP.

descritos nesta Instrução Normativa e o seu

§ 2º Deverão ser adotados os seguintes

transporte até o destino se dará por meio de

procedimentos para o teste laboratorial de

veículos fechados ou totalmente protegidos por

indução de sintomas de MPC:

de

de

origem

acordo

permitindo

com

processamento

e

a

a

Instrução

embalagem,
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lona e lacrados na origem pelo RT da

fitossanitária

propriedade;

Consolidação - UC:

III - o RT comunicará o número de caixas de

I - para dar início aos procedimentos, o

frutos, os números de lacre e de licença do

Responsável Técnico da UC deverá apresentar

veículo à Instância Intermediária do Sistema

ao FFA o Requerimento para Fiscalização de

Unificado

Produtos

de

Atenção

à

Sanidade

dos

frutos

na

Unidade

Agropecuários,

de

devidamente

Agropecuária, que repassará a informação ao

preenchido e assinado, conforme Formulário V

Fiscal Federal Agropecuário - FFA do MAPA

do Anexo da Instrução Normativa nº 36, de 10

na UC de destino;

de novembro de 2006, que aprova o Manual de

IV - o FFA fará a conferência documental e

Procedimentos Operacionais da Vigilância

física do lote, para efeito de autorização de

Agropecuária Internacional;

ingresso dos frutos na UC;

II - o FFA fará amostragem do lote, já

V - a identidade da UP, a rastreabilidade e a

embalado, para a detecção visual de sintomas

classificação dos frutos terão que ser mantidas

de MPC, conforme os seguintes procedimentos:

durante o processamento na UC, por meio de

a) deverão ser inspecionadas no mínimo 0,2%

um sistema de registro; as embalagens deverão

(dois décimos) por cento do total de caixas que

conter o número de registro da UP de origem

compõem o contêiner, ou no mínimo uma caixa

dos frutos;

de cada UP que compõe o contêiner; todos os

VI - durante o processamento, o FFA deverá

frutos das caixas selecionadas deverão ser

acompanhar,

examinados; e

com

inspeções

visuais,

e

selecionar as amostras a serem inspecionadas; e

b)

a

fiscalização

VII - no processamento, os frutos cítricos

exclusivamente

deverão ser desprovidos de pedúnculo e de

Agropecuários;

folhas e tratados com fungicidas e cera; os

III - para os lotes que atendem ao disposto nesta

restos vegetais, inclusive refugos de frutos,

Instrução Normativa, o FFA deverá lacrar a

deverão ser inspecionados pelo FFA com o

carga e transcrever o número do lacre e o

objetivo de detectar possíveis sintomas de

número

MPC.

Fitossanitário - CF; e

§ 4º Deverão ser adotados os seguintes

IV - ao ser detectado um único fruto com

procedimentos para a amostragem e certificação

sintoma da MPC, a UP de origem do lote será

do

por

CFO

deverá

ser

Fiscais

para

o

realizada
Federais

Certificado

preventivamente excluída do processo de
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certificação para aquela safra; será instaurada,

Art. 2º Compete ao produtor:

pelo MAPA, uma comissão para apurar o

I - cadastrar-se junto à SFA/MAPA ou às

ocorrido, determinar as medidas corretivas a

Instâncias Intermediárias do Sistema Unificado

serem adotadas e o prazo para adequação.

de Atenção à Sanidade Agropecuária, conforme
previsto no art. 3º do Anexo I desta Instrução

ANEXO II

Normativa;
II - manter as estruturas físicas e as condições

DAS COMPETÊNCIAS

de operacionalidade do monitoramento da
Guignardia citricarpa; e

Art. 1º Compete às Instâncias Intermediárias

III - executar as ações fitossanitárias de acordo

do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

com o previsto nesta Instrução Normativa.

Agropecuária:
I - cadastrar os produtores, as UPs e as UCs,

Art. 3º Compete ao Responsável Técnico - RT

quando assim for autorizado pelo MAPA,

da Unidade de Produção - UP:

enviando cópia do cadastro à SFA/MAPA;

I - acompanhar todas as fases da cultura e

II - acompanhar periodicamente, com inspeções

manter

in loco, os procedimentos de monitoramento da

Acompanhamento atualizados de acordo com o

praga Guignardia citricarpa e de emissão de

disposto no art. 23 do Anexo I da Instrução

CFO;

Normativa nº 55, de 2007;

III - realizar o controle do trânsito por meio da

II - emitir o CFO ou CFOC;

exigência de Permissão de Trânsito de Vegetais

III - manter, por um período de dois anos, os

- PTV, prevista na Instrução Normativa nº 54,

registros das medidas de prevenção e de

de 4 de dezembro de 2007, que aprova a Norma

controle da praga, previstas no art. 2º do Anexo

Técnica para a utilização da PTV;

I desta Instrução Normativa, e disponibilizar

IV - manter em pleno funcionamento os postos

estas informações à fiscalização sempre que

de vigilância fitossanitária; e

solicitado; e

V - elaborar e enviar relatórios trimestrais para

IV - encaminhar à SFA/ MAPA e à Instância

a SFA/MAPA na UF, com informações sobre

Intermediária do Sistema Unificado de Atenção

as atividades de acompanhamento previstas no

à Sanidade Agropecuária os laudos com os

inciso II deste artigo.

resultados das análises laboratoriais referentes
ao

teste

os

de

registros

indução

do

de

Livro

sintomas

de

para

751

Guignardia citricarpa, mantendo cópias destes

III - disponibilizar um espaço físico adequado

no Livro de Acompanhamento.

ao FFA para o desempenho de suas funções.

Art. 4º Compete ao Responsável Técnico - RT

Art. 6º Compete ao Laboratório Oficial ou

da Unidade de Consolidação - UC:

Credenciado

I - requerer o cadastramento da UC conforme

imediatamente, após a conclusão dos testes de

previsto no art. 5º do Anexo I desta Instrução

indução,

Normativa;

Intermediária do Sistema Unificado de Atenção

II - manter, por um período de dois anos, os

à

registros de toda a movimentação da UC quanto

positivos das análises laboratoriais referentes ao

ao ingresso e egresso de partidas de frutos

teste de indução de sintomas para Guignardia

cítricos e disponibilizar estas informações à

citricarpa, encaminhando cópia do respectivo

fiscalização sempre que solicitado;

laudo.

III - comunicar imediatamente à SFA/MAPA e
à Instância Intermediária do Sistema Unificado
de

Atenção

à

Sanidade

Agropecuária

a

ocorrência de Guignardia citricarpa na UP; e
IV - cumprir todas as recomendações do art. 7º
do Anexo I, visando assegurar a detecção de
frutos com sintomas de MPC.

Art. 5º Compete ao responsável pela Unidade
de Consolidação - UC:
I - solicitar à SFA/ MAPA na UF vistoria
prévia anual da UC, conforme o previsto no art.
6º do Anexo I desta Instrução Normativa;
II - assegurar que os frutos cítricos sejam
manipulados,

classificados,

embalados,

armazenados e transportados de forma a
permitir a identidade, a rastreabilidade e a
conformidade fitossanitária; e

à

Sanidade

junto

ao

MAPA

SFA/MAPA

Agropecuária

e

comunicar

à

os

Instância

resultados
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ANEXO III

MODELO DE FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DO PRODUTOR
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ANEXO IV

FICHA DE COLETA DE AMOSTRA DE FRUTOS PARA TESTE LABORATORIAL DE
INDUÇÃO DE SINTOMAS DE MPC
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 23, DE 29 DE ABRIL DE 2008

O

MINISTRO

DE

AGRICULTURA,

ESTADO
PECUÁRIA

DA
E

Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV com a
seguinte

Declaração

Adicional:

"Não

se

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que

observaram sinais de Aleurocanthus woglumi

lhe confere o Decreto nº 5.741, de 30 de março

no local de produção durante os últimos seis

de

meses e a partida foi inspecionada, encontrando

2006,

nos

termos

do

disposto

no

Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal,

se livre da praga".

Capítulos IV e V, aprovado pelo Decreto nº

Parágrafo único. O material a que se refere o

24.114, de 12 de abril de 1934, e tendo em vista

caput deste artigo, em trânsito por áreas de

o

ocorrência da praga, deverá ser transportado em

que

consta

do

Processo

nº

21000.006220/2001-14, resolve:

veículo lonado, caminhão tipo baú ou com
proteção de tela de malha antiafídeo.

Art. 1º Restringir o trânsito de plantas e suas
partes, exceto sementes e material in vitro,

Art. 3º Os frutos de plantas hospedeiras

das espécies hospedeiras da mosca negra dos

poderão transitar de UF com ocorrência da

citros (Aleurocanthus woglumi) constantes da

praga para UF reconhecida como livre pelo

lista

Quarentenárias

MAPA, desde que sem folhas e partes de ramos

Presentes no Brasil, quando oriundas de

e acompanhados de PTV com a seguinte

Unidades da Federação (UF) onde seja

Declaração

constatada,

submetidos a processo de seleção para a

oficial

de

por

Pragas

laudo

laboratorial,

a

presença da praga.

Adicional:

"Os

frutos

foram

retirada de folhas e partes de ramos e a partida
encontra-se livre de Aleurocanthus woglumi".

Art. 2º As plantas, flores de corte e material de
propagação das espécies hospedeiras da mosca

Art. 4º Para as partidas de plantas hospedeiras e

negra dos citros provenientes de UF com a

suas partes, fica proibida a emissão de

ocorrência da praga com destino a UF

Certificado

reconhecida como livre pelo Ministério da

Consolidado em Unidades de Consolidação

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

localizadas em entrepostos, armazéns, centrais

poderão transitar quando acompanhados de

de abastecimento ou locais similares, que não

Fitossanitário

de

Origem
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possuam estrutura permanente de vigilância

Agropecuária deverá realizar os levantamentos

agropecuária oficial.

de

delimitação,

bem

como

aplicar

imediatamente as medida preconizadas no
Art. 5º Para o trânsito de plantas hospedeiras e

Plano

suas partes até entrepostos, armazéns, centrais

Departamento

de

objetivando o efetivo controle da praga.

abastecimento

ou

locais

similares,

Emergencial
de

aprovado
Sanidade

pelo
Vegetal,

independentemente de seu destino final, a
partida

deverá

Certificado

estar

acompanhada

Fitossanitário

Certificado

de

Fitossanitário

Origem
de

de

Art. 8º O material apreendido pela fiscalização

ou

de defesa sanitária vegetal, em desacordo com o

Origem

previsto

nesta

Instrução

Normativa,

será

Consolidado com suas respectivas declarações

sumariamente destruído, não cabendo

ao

adicionais.

infrator qualquer tipo de indenização, sem
prejuízo das demais sanções estabelecidas pela

Art. 6º Na UF reconhecida como livre da
mosca

negra

dos

citros,

a

legislação vigente.

Instância

Intermediária do Sistema Unificado de Atenção

Art. 9º Os Secretários de Agricultura ou

à

autoridades equivalentes das UF deverão dar a

Sanidade

Agropecuária

deverá

realizar

levantamentos semestrais de detecção e os

máxima

relatórios decorrentes deverão ser enviados, por

Instrução Normativa, sobretudo nas barreiras

correspondência impressa, ao órgão de sanidade

fitossanitárias interestaduais.

vegetal

da

Superintendência

Federal

atenção

ao

cumprimento

desta

de

Agricultura, a fim de comprovar a ausência da

Art. 10. Esta Instrução Normativa entra em

praga no Estado.

vigor na data de sua publicação.

Art. 7º As suspeitas ou constatações de

Art. 11. Fica revogada a Instrução Normativa

ocorrência da mosca negra dos citros deverão

SDA nº 20, de 21 de fevereiro de 2002.

ser notificadas imediatamente ao órgão de
sanidade vegetal da Superintendência Federal
de Agricultura na UF correspondente.
Parágrafo Único. A Instância Intermediária do
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 41, DE 1º DE JULHO DE 2008

O

MINISTRO

DE

AGRICULTURA,

ESTADO
PECUÁRIA

DA
E

Aleuroglyphus beklemishevi
Amphitetranychus viennensis

ABASTECIMENTO, no uso das atribuições

Brevipalpus chilensis

que lhe conferem o art. 87, parágrafo único,

Brevipalpus lewisi

inciso II, da Constituição, o Decreto nº 5.741,

Calacarus citrifolii

de 30 de março de 2006, tendo em vista o

Cheiracus sulcatus

disposto na Lei nº 9.712, de 20 de novembro de

Eotetranychus carpini

1998, no Decreto nº 5.759, de 17 de abril de

Eutetranychus orientalis

2006, no Decreto nº 24.114, de 12 de abril de

Halotydeus destructor

1934, e o que consta do Processo nº

Penthaleus major

21000.005012/2008-66, resolve:

Raoiella indica
Rhizoglyphus echinopus

Art. 1º Alterar os Anexos I e II da Instrução

Steneotarsonemus panshini

Normativa nº 52, de 20 de novembro de

Steneotarsonemus spinki

2007, que passa a vigorar na forma dos

Tarsonemus cuttacki

Anexos à presente Instrução Normativa.

Tetranychus mcdanieli
Tetranychus pacificus

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em

Tetranychus truncatus

vigor na data de sua publicação.

Tetranychus turkestani

ANEXO I

COLEOPTERA
Acalymma vittatum

Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes - (A1)

Aegorhinus phaleratus
Agriotes mancus

ACARINA

Alaus oculatus

Acarus siro

Ampedus collaris

Aceria oleae

Anoplophora spp.

Aculus schlechtendali

Anthonomus spp. (exceto A. grandis)
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Brachycerus spp.

Ootheca bennigseni

Bruchidius spp.

Ootheca mutabilis

Bruchus pisorum

Oryctes rhinoceros

Callidiellum rufipenne

Otiorhynchus cribricollis

Conoderus vespertinus

Otiorhynchus ovatus

Caryedon serratus

Otiorhynchus sulcatus

Chaetocnema basalis

Palorus ratzeburgi

Conotrachelus nenuphar

Plocaederus ferrugineus

Cryptorhynchus lapathi

Popillia japonica

Dendroctonus spp.

Premnotrypes spp.

Diabrotica balteata

Prostephanus truncatus

Diabrotica barberi

Rhabdoscelus obscurus

Diabrotica undecimpunctata howardi

Rhizotrogus majalis

Diabrotica virgifera virgifera

Rhyparida caeruleipennis

Diocalandra taitense

Rhyparida clypeata

Epicaerus cognatus

Rhyparida discopunctulata

Heterobostrychus aequalis

Saperda spp.

Holotrichia serrata

Sinoxylon spp. (exceto S. conigerum)

Hylobius abietis

Sphenophorus venatus

Hylobius pales

Stegobium paniceum

Hylotrupes bajulus

Sternochetus mangiferae

Ips spp.

Tetropium fuscum

Latheticus oryzae

Thorictodes heydeni

Leptinotarsa decemlineata

Tomicus piniperda

Limonius californicus

Trogoderma spp.

Lissorhoptrus oryzophilus
Lophocateres pusillus

DIPTERA

Melanotus communis

Acanthiophilus helianthi

Monochamus spp.

Anastrepha ludens

Monolepta australis

Anastrepha suspensa

Odoiporus longicollis

Atherigona soccata
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Bactrocera spp. (exceto B. carambolae)

Leptocoris tagalica

Ceratitis spp. (exceto C. capitata)

Maconellicoccus hirsutus

Chromatomyia horticola

Metcalfa pruinosa

Contarinia tritici

Myndus crudus

Dacus spp.

Perkinsiella saccharicida

Delia spp. (exceto D. platura)

Planococcus lilacinus

Liriomyza bryoniae

Planococcoides njalensis

Mayetiola destructor

Prosapia bicincta

Ophiomyia phaseoli

Rastrococcus invadens

Orseolia oryzae

Scaphoideus titanus

Orseolia oryzivora
Prodiplosis longifila
Rabdophaga

saliciperda

HYMENOPTERA
(=Helicomyia

Cephus cinctus

saliciperda)

Cephus pygmaeus

Rhagoletis spp.

Megastigmus spp.

Sitodiplosis mosellana

Nematus desantisi

Toxotrypana curvicauda

Neodiprion spp.
Systole albipennis

HEMIPTERA

Tremex spp.

Aleurocanthus spp. (exceto A. woglumi)
Ceroplastes destructor

LEPIDOPTERA

Ceroplastes japonicus

Agrius convolvuli

Ceroplastes rubens

Agrotis lineatus

Cicadulina mbila

Agrotis segetum

Diuraphis noxia

Amyelois transitella

Eurygaster integriceps

Anarsia lineatella

Fiorinia nephelii

Archips spp.

Helopeltis antonii

Argyrogramma signata

Homalodisca coagulata

Carposina niponensis (=Carposina sasakii)

Icerya seychellarum

Cephonodes hylas

Leptocoris rufomarginata

Chilecomadia valdiviana
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Chilo partellus

Mocis repanda

Chilo supressalis

Mythimna separata

Choristoneura spp.

Mythimna loreyi

Conogethes punctiferalis

Nacoleia octasema

Conopomorpha cramerella

Ostrinia furnacalis

Copitarsia naenoides

Ostrinia nubilalis

Cossus cossus

Paranthrene tabaniformis

Cryptophlebia leucotreta

Parasa lepida

Cryptophlebia ombrodelta

Pectinophora scutigera

Cydia spp. (exceto C. molesta; C. araucariae; C.

Platynota stultana

pomonella)

Prays citri

Deilephila elpenor

Rhyacionia spp.

Diaphania indica

Scirpophaga incertulas

Dyspessa ulula

Sesamia inferens

Earias biplaga

Spodoptera albula

Ectomyelois ceratoniae

Spodoptera littoralis

Eldana saccharina

Thaumetopoea pityocampa

Erionota thrax

Vitaceae polistiformis

Eudocima fullonia (=Othreis fullona)

Zeuzera pyrina

Gortyna xanthenes
Helicoverpa armigera

THYSANOPTERA

Hippotion celerio

Drepanothrips reuteri

Hyphantria cunea

Frankliniella bispinosa

Ichneumenoptera chrysophanes

Frankliniella cestrum

Lampides boeticus

Frankliniella intonsa

Leucinodes orbonalis

Limothrips cerealium

Leucoptera meyricki

Limothrips denticornis

Lobesia botrana

Scirtothrips aurantii

Lymantria dispar

Scirtothrips dorsalis

Lymantria monacha

Scirtothrips mangiferae

Malacosoma spp.
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FUNGI

Drepanopeziza

Atelocauda digitata

castagnei)

Alternaria gaisen

Drepanopeziza

Alternaria mali

populi)

Alternaria triticina

Drepanopeziza

Alternaria vitis

brunnea )

Apiosporina morbosa

Endocronartium harknessii

Armillaria luteobubalina

Fusarium camptoceras

Armillaria ostoyae

Fusarium circinatum

Armillaria tabescens

Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici

Arthuriomyces peckianus

Fusarium paspali

Balansia clavula

Ganoderma

Balansia oryzae-sativae (=Ephelis oryzae)

boninense)

Bipolaris australiensis

Gibberella xylarioides

Botrytis fabae

Gloeotinia granigena

Bremiella sphaerosperma

Glomerella manihotis

Ceratobasidium cereale (=Rhizoctonia cerealis)

Grovesinia pyramidalis

Chondrostereum purpureum

Gymnosporangium spp.

Cladosporium cladosporioides f.sp. pisicola

Haplobasidion musae

(=Cladosporium pisicola)

Helicobasidium longisporum (=Helicobasidium

Cladosporium gossypiicola

mompa)

Colletotrichum kahawae

Helicoceras spp.

Cronartium spp.

Hemileia coffeicola

Curvularia uncinata

Hendersonia oryzae

Curvularia verruculosa

Heterobasidion annosum

Davidiella

populorum

(=Mycosphaerella

populi-albae

(=Marssonina

populorum

(=Marssonina

punctiformis

(=Marssonina

orbiforme

(=Ganoderma

Hymenoscyphus scutula

populorum )

Hymenula

cerealis

Diaporthe tanakae

gramineum )

Dichotomophthoropsis safeeulaensis

Kabatiella lini (=Polyspora lini )

Discosia maculicola

Leptosphaeria libanotis
Metasphaeria aulica

(=Cephalosporium
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Monilinia vaccinii-corymbosi

Podosphaera balsaminae

Moniliophthora roreri

Podosphaera fusca (=Sphaerotheca fusca)

Monosporascus eutypoides

Polyscytalum pustulans

Mycocentrospora acerina

Pseudopezicula

Mycosphaerella dearnessii

tracheiphila)

Mycosphaerella gibsonii

Puccinia erianthi

Mycosphaerella zeae-maydis

Puccinia impatientis (=Puccinia argentata)

Nectria cinnabarina

Puccinia komarovii

Neonectria galligena (=Nectria galligena)

Puccinia kuehnii

Neottiosporina paspali (=Stagonospora paspali)

Puccinia rubigo-vera var. impatientis

Neotyphodium coenophialum

Pyrenochaeta

Oncobasidium theobromae

glycines)

Oospora oryzetorum

Pythium paroecandrum

Periconia circinata

Ramularia collo-cigni

Peronosclerospora sacchari

Septoria noli-tangere

Peronospora farinosa

Sphacelotheca sacchari

Peronospora impatientis

Stagonospora sacchari

Peronospora viciae

Synchytrium endobioticum

Phaeosphaerella paspali

Synchytrium impatientis

Phoma andigena

Taphrina populina

Phoma exigua var. foveata

Teichospora fulgurata

Phoma tracheiphila

Thecaphora solani (=Angiosorus solani)

Phomopsis impatientis

Tilletia indica

Phyllosticta brassicae

Tilletia laevis

Phyllosticta solitaria

Trematosphaeria pertusa

Phymatotrichopsis omnivora

Urocystis agropyri

Physopella ampelopsidis

Valsa nivea

Phytophthora erythroseptica

Venturia populina

Phytophthora ramorum

Verticillium nigrescens

Plasmopara halstedii (exceto raça 2)
Plasmopara obducens

NEMATODA

tracheiphila

glycines

(=Pseudopeziza

(=Dactuliochaeta
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Anguina agrostis

Pratylenchus fallax

Anguina pacificae

Pratylenchus goodeyi

Anguina tritici

Pratylenchus scribneri

Belonolaimus longicaudatus

Pratylenchus thornei

Bursaphelenchus mucronatus

Punctodera chalcoensis

Bursaphelenchus xylophilus

Radopholus citrophilus

Criconema mutabile

Rotylenchulus parvus

Ditylenchus africanus

Subanguina radicicola

Ditylenchus angustus

Xiphinema diversicaudatum

Ditylenchus destructor

Xiphinema italiae

Ditylenchus dipsaci (todas as raças, exceto as

Xiphinema rivesi

do alho)
Globodera pallida

PROCARIONTES

Globodera rostochiensis

Apple chat fruit phytoplasma

Heterodera avenae

Apple proliferation phytoplasma

Heterodera cajani

Burkholderia glumae

Heterodera ciceri

Candidatus liberibacter africanus

Heterodera goettingiana

Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus

Heterodera mediterranea

Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis

Heterodera oryzae

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

Heterodera oryzicola

Erwinia amylovora

Heterodera punctata

Erwinia salicis

Heterodera sacchari

Grapevine flavescence dorée phytoplasma

Heterodera schachtii

Palm lethal yellowing phytoplasma

Heterodera trifolii

Pantoea stewartii

Heterodera zeae

Peach X-disease phytoplasma

Meloidogyne chitwoodi

Peach rosette phytoplasma

Meloidogyne fallax

Peach yellows phytoplasma

Nacobbus aberrans

Pear decline phytoplasma

Nacobbus dorsalis

Pectobacterium rhapontici

Pratylenchus crenatus

Pseudomonas syringae pv. atrofaciens
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Rhodococcus fascians

Citrus variegation virus - (CVV)

Spiroplasma citri

Clover yellow vein virus - (ClYVV)

Xanthomonas axonopodis pv. aurantifolii raça

Impatiens necrotic spot virus - (INSV)

B

Lily symptomless virus - (LSV)

Xanthomonas

campestris

pv.

cassavae

Melon necrotic spot virus - (MNSV)

(=Xanthomonas cassavae)

Peach rosette mosaic virus - (PRMV)

Xanthomonas oryzae pv. oryzae

Peanut stripe virus - (PStV)

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola

Peanut stunt virus - (PSV)

Xanthomonas populi

Pepino mosaic virus - (PepMV)

Xanthomonas vasicola pv. musacearum

Perlargonium zonate spot virus - (PZSV)

Xylophilus ampelinus

Plum pox virus - (PPV)
Poplar mosaic virus - (PopMV)

VÍRUS E VIRÓIDES

Potato mop-top virus - (PMTV)

African cassava mosaic virus - (ACMV)

Potato

Andean potato latent virus - (APLV)

(=Tomato bunchy top viroid)

Arabis mosaic virus - (ArMV)

Potato virus A (PVA)

Arracacha virus B - (AVB)

Potato virus T - (PVT)

Artichoke Italian latent virus - (AILV)

Potato yellowing virus - (PYV)

Artichoke latent virus - (ArLV)

St. Augustine decline virus - (SAD)

Artichoke mottled crinkle virus - (AMCV)

Strawberry latent ringspot virus - (SLRSV)

Artichoke yellow ringspot virus - (AYRSV)

Fiji disease virus - (FDV)

Banana bract mosaic virus - (BBrMV)

Tobacco black ring virus (=Tomato Black Ring

Banana bunchy top virus - (BBTV)

Virus) - (TBRV)

Barley stripe mosaic virus - (BSMV)

Tobacco rattle virus - (TRV)

Beet curly top virus - (BCTV)

Tomato bushy stunt virus - (TBSV)

Blueberry leaf mottle virus - (BLMoV)

Tomato ringspot nepovirus - (ToRSV)

Broad bean wilt virus - (BBWV)

Tulip breaking virus - (TBV)

spindle

tuber

viroid

-

(PSTVd)

Cacao swollen shoot virus - (CSSV)
Coconut Cadang-cadang viroid - (CCCVd)

PLANTAS INFESTANTES E PARASITAS

Citrus impietratura virus

Acroptilon repens

Citrus leaf rugose virus - (CiLRV)

Alopecurus myosuroides
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Amaranthus albus

Fumaria muralis

Amaranthus blitoides

Galeopsis speciosa

Amaranthus graecizans

Heliotropium europaeum

Apera spica-venti

Hibiscus trionum

Arceuthobium spp.

Hieracium pilosella

Arctotheca calendula

Hirschfeldia incana

Asphodelus tenuifolius

Hordeum leporinum

Brachiaria paspaloides

Imperata cylindrica

Brassica tournefortii

Lactuca serriola

Bromus rigidus

Leptochloa chinensis

Cardaria draba

Lindernia antipoda

Carduus acanthoides

Lindernia ciliata

Carduus pycnocephalus

Lindernia procumbens

Centaurea diffusa

Lolium rigidum

Chondrilla juncea

Ludwigia adscendens

Cleome viscosa

Melochia corchorifolia

Cirsium arvense

Monochoria vaginalis

Corchorus aestuans

Myagrum perfoliatum

Crassocephalum crepidioides

Orobanche spp.

Cuscuta australis

Phalaris paradoxa

Cuscuta campestris

Polygonum barbatum

Cuscuta epithymum

Polygonum nepalense

Cuscuta europaea

Polygonum scabrum

Cuscuta reflexa

Senecio vulgaris

Descurainia sophia

Setaria pumila

Elymus repens

Setaria viridis

Emex australis

Sisymbrium loeselii

Euphorbia esula

Sisymbrium orientale

Euphorbia helioscopia

Sonchus arvensis

Fumaria bastardii

Solanum rostratum

Fumaria densiflora

Striga spp.
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Taeniatherum caput-medusae
Vulpia ciliata
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ANEXO II

Lista de Pragas Quarentenárias Presentes - (A2)

INSETOS

HOSPEDEIROS

UNIDADES FEDERATIVAS DE
OCORRÊNCIA DA PRAGA

Abacate (Persea americana), Álamo
(Populus spp.), Amora (Morus spp.),
Ardisia (Ardisia Swartz), Bananeira (Musa
spp.), Buxinho (Buxussempervirens), Café
(Coffea arabica), Caju (Anacardium
occidentale), Carambola (Averrhoa
carambola), Cherimóia (Annona
cherimola), Citros (Citrus spp.), Dama da
noite (Cestrum nocturnum), Gengibre
(Zingiber officinale), Goiaba (Psidium
Aleurocanthus woglumi

guajava), Graviola (Annona muricata),
Grumixama (Eugenia brasiliensis), Hibisco
(Hibiscus rosa-sinensis), Jasmim-manga
(Plumeria rubra), Lichia (Litchi chinensis),
Louro (Laurus nobilis), Mamão (Carica
papaya), Manga (Mangifera indica),
Maracujá (Passiflora edulis), Marmelo
(Cydonia oblonga), Murta (Murraya
paniculata), Pêra (Pyrus spp.), Pinha
(Annona squamosa), Romã (Punica
granatum), Rosa (Rosa spp.), Sapoti
(Manilkara zapota) e Uva (Vitis vinifera).

Amapá, Amazonas, Goiás,
Maranhão, Pará, São Paulo e
Tocantins.
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Hospedeiros primários: Carambola
(Averrhoa carambola), Goiaba (Psidium
guajava), Jambo vermelho (Syzygium
malaccensis), Laranja caipira, Laranja da
terra, Laranja amarga, Laranja (Citrus
aurantium), Maçaranduba, Arapaju,
Mararaju (Manilkara zapota) e Manga
(Mangifera indica). Hospedeiros
secundários: Acerola (Malpighia puncifo
lia), Amendoeira (Terminalia catappa),
Bacupari (Garcinia dulcis), Bilimbi,
Carambola marela, Caimito ou Abiu
(Chrysophyllum caimito), Cajazeiro ou
Bactrocera carambolae

Taperebá (Spondias lutea), Caju
(Anacardium occidentale), Fruta pão
(Artocarpus altilis), Gomuto (Arenga
pinnata), Jaca (Artocarpus integrifolia),
Jambo branco (Syzygium samarangese),
Jambo branco ou d'água (Sypygium
aqueum), Jambo rosa (Syzygium jambos),
Jujuba (Ziziphus mauritiana e Z. jujuba),
Laranja doce (Citrus sinensis), Limão
cayena (Averrhoa bilimbi), Pimenta
picante, Pimenta do diabo (Capsicum
annuum), Pitangueira vermelha (Eugenia
uniflora), Pomelo, toranja (Citrus paradisi),
Tangerina (Citrus reticulata) e Tomate
(Licopersicum esculentum).

Amapá.
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Ameixa (Prunus sp.), Damasco (Prunus
armeniaca), Maça (Malus sp.), Marmelo
Cydia pomonella

(Cydonia oblonga), Nectarina (Prunus
persica var. nucipersica), Pêra (Pyrus sp.) e

Rio Grande do Sul e Santa
Catarina.

Pêssego (Prunus persica).
Dactylopius opuntiae

Palma forrageira (Opuntia sp.).

Ceará, Paraíba e Pernambuco.

Bálsamo (Myroxylon balsamum), Caju
(Anacardium occidentale), Flamboyant
(Delonix regia), Mandioca (Manihot
Sinoxylon conigerum

esculenta), Manga (Mangifera indica),

Mato Grosso

Mogno (Switenia macrophyla), Seringueira
(Hevea brasiliensis) e Teca (Tectona
grandis).
Minas Gerais, Paraná, Rio Grande
Sirex noctilio

Pinus sp.

do Sul, Santa Catarina e São
Paulo.

FUNGOS

HOSPEDEIROS

UNIDADES FEDERATIVAS DE
OCORRÊNCIA DA PRAGA
Amazonas, Espírito Santo, Mato

Guignardia citricarpa
(=Phyllosticta

Grosso, Mato Grosso do Sul,
Citros (Citrus spp.)

citricarpa)

Minas Gerais, Paraná, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e São Paulo.

Bananeira (Musa spp.) e Heliconia
Mycosphaerella
fijiensis

spp.Exceto: Heliconia rostrata, H. bihai, H.
augusta, chartaceae, H. spathocircinada, H.
librata, H. psittacorum cultivar Red Opal e
H. stricta.

Acre, Amapá, Amazonas, Mato
Grosso, Mato Grosso H. do Sul,
Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio
Grande do Sul, Rondônia,
Roraima, Santa Catarina e São
Paulo.
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PROCARIONTES

HOSPEDEIROS

Candidatus Liberibacter Citros (Citrus spp.), Fortunella spp.,
spp.
Ralstonia solanacearum
raça 2

Poncirus spp. e Murta (Murraya paniculata)

UNIDADES FEDE-RATIVAS
DE OCORRÊNCIA DA PRAGA
Minas Gerais, Paraná e São Paulo.
Amapá, Amazonas, Pará,

Bananeiras (Musa spp.) e Heliconia spp.

Pernambuco,Rondônia, Roraima e
Sergipe.
Mato Grosso, Mato Grosso do

Xanthomonas

Citros (Citrus spp.), Fortunella spp., e

Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio

axonopodis pv. citri

Poncirus spp. .

Grande do Sul, Roraima, Santa
Catarina e São Paulo.

Videira (Vitis vinifera), Vitis labrusca
cultivar Isabel, Híbridos de Vitis vinifera x
Xanthomonas

Vitis labrusca cultivares Niágara Branca e

campestris pv. viticola Niágara Rosada, Híbrido de V. berlandieri
x V. rupestris x V. riparia cultivar Paulsen
1103.

Bahia, Ceará e Pernambuco.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 16 DE OUTUBRO DE 2008

O

MINISTRO

DE

DA

Art. 2º O OEDSV delimitará e oficializará, no

E

âmbito de sua competência, as áreas citadas no

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que

art. 1º, com base em informações técnicas da

lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II,

ocorrência da praga.

da Constituição, tendo em vista o disposto no

§

Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, no

semestralmente,

Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, e o

Agropecuária na Superintendência Federal de

que

nº

Agricultura - SFA a delimitação da área com

nº

ocorrência da praga.

AGRICULTURA,

consta

ESTADO
PECUÁRIA

dos

Processos

21000.011498/2005-29

e

21028.006791/2005-66, resolve:

1º

O

OEDSV
ao

deverá
Serviço

comunicar,
de

Sanidade

§ 2º Nas Unidades da Federação - UFs sem
ocorrência da praga, o OEDSV deverá realizar

Art. 1º Aprovar os critérios e procedimentos

levantamentos

para a realização, por parte dos Órgãos

encaminhando relatório, por via impressa, ao

Estaduais

de

Defesa

Vegetal

Serviço de Sanidade Agropecuária na SFA, que

OEDSVs

das

Instâncias

Intermediárias

encaminhará cópia do relatório à Secretaria de

Sanitária

integrantes do Sistema Unificado de Atenção

semestrais

de

detecção,

Defesa Agropecuária - SDA.

à Sanidade Agropecuária, dos levantamentos
denominada

Art. 3º A produção de material propagativo de

Huanglongbing (HLB) - Greening, que tem

citros, nas áreas onde for constatada a

como

bactéria

ocorrência do HLB, obedecerá às normas

Candidatus Liberibacter sp., em plantas

estabelecidas pela legislação estadual e federal

hospedeiras constantes da lista oficial de

de defesa sanitária vegetal e aos seguintes

pragas quarentenárias presentes, visando à

critérios:

delimitação da extensão das áreas afetadas e

I - a manutenção de plantas básicas, plantas

à adoção de medidas de prevenção e

matrizes e borbulheiras, bem como a produção

erradicação.

de mudas, somente será permitida em ambiente

de

ocorrência

agente

da

praga

etiológico

a

protegido por tela de malha com abertura de, no
máximo, 0,87 x 0,30mm (zero vírgula oitenta e
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sete por zero vírgula trinta milímetros),

certificação

considerando que a praga é disseminada pelo

permissão de trânsito de vegetais.

inseto vetor Diaphorina citri;

Parágrafo

II - as plantas básicas e plantas matrizes

apreendido pela fiscalização de defesa sanitária

deverão

vegetal, em desacordo com o previsto nesta

ser

anualmente

indexadas

para

fitossanitária

único.

O

Normativa,

de

origem

material

será

e

propagativo

comprovação da ausência da bactéria causadora

Instrução

sumariamente

do HLB.

destruído, não cabendo ao infrator qualquer tipo
de indenização, sem prejuízo das demais

Art. 4º O OEDSV fiscalizará os viveiros e

sanções estabelecidas pela legislação estadual e

borbulheiras, no máximo, a cada seis meses,

federal de defesa sanitária vegetal.

enviando amostras de material suspeito para
análise em laboratório da Rede Nacional de

Art. 6º A Instância Intermediária do Sistema

Laboratórios

Sistema

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

Sanidade

poderá, em caráter de emergência e no âmbito

Unificado

Agropecuários
de

Atenção

do
à

Agropecuária, que emitirá laudo conclusivo.

de sua jurisdição, proibir a produção, o

§ 1º Quando comprovada a presença da

comércio e o trânsito de material propagativo e

bactéria, todas as plantas básicas, matrizes ou

de plantas de murta (Murraya paniculata) nos

de borbulheiras deverão ser eliminadas.

municípios de ocorrência da praga.

§ 2º Em viveiro, será eliminado o lote de
produção no qual for confirmada, por laudo

Art. 7º Nas áreas delimitadas com ocorrência

laboratorial oficial, a presença da bactéria,

da praga, em todas as propriedades onde

sendo os demais lotes liberados somente após

existam plantas hospedeiras, o proprietário,

quatro meses, se nesse período não for

arrendatário ou ocupante a qualquer título

constatada, em inspeções mensais, a ocorrência

promoverá

de material com sintoma, o qual deverá ser

vistorias trimestrais, objetivando identificar e

submetido à análise laboratorial oficial para

eliminar as plantas com sintomas de HLB.

confirmação da presença da bactéria.

§ 1º O proprietário, arrendatário ou ocupante a

obrigatoriamente,

no

mínimo,

qualquer título do estabelecimento deverá
Art. 5º O trânsito de material propagativo de

apresentar dois relatórios anuais, comunicando

plantas hospedeiras oriundo de UF onde for

ao

constatada a praga obedecerá à legislação de

referentes ao semestre imediatamente anterior,

OEDSV

os

resultados

das

vistorias
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sendo o primeiro até 15 de julho e o segundo

I - se o resultado laboratorial da amostra

até 15 de janeiro.

composta for positivo e o percentual de plantas

§ 2º Caberá ao OEDSV padronizar o formato e

com sintomas de HLB for inferior ou igual a

o

28%, o OEDSV providenciará a eliminação das

controle

do

recebimento

do

relatório

apresentado pelo proprietário, arrendatário ou

plantas sintomáticas identificadas; ou

ocupante a qualquer título do estabelecimento.

II - se o resultado laboratorial da amostra
composta for positivo e o percentual de plantas

Art. 8º Caberá ao proprietário, arrendatário ou

com sintomas de HLB for superior a 28%, o

ocupante a qualquer título do estabelecimento

OEDSV providenciará a eliminação de todas as

eliminar,

plantas da UP.

às

suas

expensas,

as

plantas

hospedeiras contaminadas, mediante arranquio

§ 2º Entende-se por exame visual oficial a

ou corte rente ao solo, com manejo para evitar

inspeção de plantas para determinar se existem

brotações, não lhe cabendo qualquer tipo de

sintomas da praga visando ao cumprimento das

indenização.

regulamentações fitossanitárias.

Parágrafo único. O não cumprimento do

§ 3º Para efeito do disposto neste artigo,

disposto no caput deste artigo acarretará ao

entende-se por Unidade de Produção uma área

infrator as sanções estabelecidas pela legislação

contínua, de tamanho variável e identificada

estadual e federal de defesa sanitária vegetal.

por um ponto georreferenciado, plantada com a
mesma espécie, estágio fisiológico, sob os

Art. 9º O OEDSV fiscalizará as propriedades

mesmos

produtoras de citros objetivando identificar a

fitossanitário.

existência de plantas contaminadas com HLB.

§ 4º O ônus desta operação será do proprietário,

§ 1º Na inspeção, por meio de exame visual

arrendatário ou ocupante, sem prejuízo das

oficial, sendo detectadas plantas com sintomas

demais sanções estabelecidas pela legislação

de HLB, as mesmas serão identificadas e será

estadual e federal de defesa sanitária vegetal.

coletada

amostra

composta

do

tratos

culturais

e

controle

material

suspeito, referente

Art. 10. Caso o OEDSV, em fiscalizações

referente a 10% do total de plantas identificadas

subseqüentes, constate a presença de plantas

em cada Unidade de Produção - UP, para

com sintomas do HLB, serão adotadas as

exame laboratorial oficial, observando-se o

medidas previstas no art. 9º, § 1º e incisos,

seguinte:

ficando o infrator sujeito às penas descritas no
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art. 61, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998.

Art. 11. Ao OEDSV caberá implementar os
trabalhos

de

fiscalização

e

inspeção

fitossanitária, objetivando dar cumprimento ao
estabelecido nesta Instrução Normativa.

Art. 12. A Instância Intermediária do Sistema
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária
poderá

estabelecer

procedimentos

complementares visando ao controle da praga.

Art. 13. O OEDSV encaminhará ao Serviço de
Sanidade Agropecuária na SFA, a cada seis
meses, relatório dos trabalhos realizados.
Parágrafo único. O Serviço de Sanidade
Agropecuária na SFA deverá encaminhar à
SDA cópia dos relatórios recebidos.

Art. 14. Os projetos de pesquisa envolvendo o
HLB deverão ser encaminhados à SDA para
autorização.

Art. 15. Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data de sua publicação.

Art. 16. Fica revogada a Instrução Normativa
nº 32, de 29 de setembro de 2006.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 32 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2008

O

SECRETÁRIO

DE

DEFESA

AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA,

PECUÁRIA

E

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que
lhe conferem os Decretos nº 5.351, de 21 de
janeiro de 2005, nº 5.741, de 30 de março de
2006, tendo em vista o disposto no Decreto nº
24.114, de 12 de abril de 1934, que aprovou o
Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal, na
Instrução Normativa SDA nº 16, de 5 de março
de 2006, e o que consta do Processo nº
21052.015538/2008-49, resolve:

Art. 1º Incluir o município de Regente Feijó,
no Estado de São Paulo, no Sistema de
Mitigação de Risco da Praga Anastrepha
grandis em cultivos de cucurbitáceas.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data de sua publicação.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 1, DE 5 DE JANEIRO DE 2009

O

MINISTRO

DE

DA

§ 2º O Sistema Unificado de Atenção à

E

Sanidade Agropecuária, por meio das Instâncias

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que

Intermediárias nas Unidades da Federação -

lhe confere o Decreto nº 5.741, de 30 de março

UF, delimitará e publicará, em legislação

de

complementar, as áreas com ocorrência da

AGRICULTURA,

2006,

nos

ESTADO
PECUÁRIA

termos

do

disposto

no

Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal,

praga com base em levantamentos oficiais.

capítulos IV e V, aprovado pelo Decreto nº

§ 3º As Instâncias Intermediárias do Sistema

24.114, de 12 de abril de 1934, e tendo em vista

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

o

enviarão à Secretaria de Defesa Agropecuária -

que

consta

do

Processo

nº

21000.009605/2002-14, resolve:

SDA

os

resultados

dos

levantamentos

referentes ao semestre imediatamente anterior,
Art. 1º Alterar o art. 1º, da Instrução

sendo o primeiro até 15 de julho e o segundo

Normativa nº 03, de 8 de janeiro de 2008,

até 15 de janeiro". (NR)

que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º O art. 4º, da Instrução Normativa nº
"Art. 1º Aprovar os Critérios e Procedimentos

03, de 8 de janeiro de 2008, passa a vigorar

para Aplicação das Medidas Integradas em um

com a seguinte redação:

Enfoque de Sistemas para o Manejo de Risco SMR da Praga Mancha Preta ou Pinta Preta dos

"Art. 4º Frutos cítricos provenientes de UF com

Citros (MPC) Guignardia citricarpa Kiely

registro oficial de Guignardia citricarpa, ainda

(Phyllosticta citricarpa Van der Aa) em

que apresentem sintomas da MPC poderão

espécies

à

transitar para outras UF, inclusive aquelas

exportação e quando houver exigência do país

reconhecidas como livres de ocorrência da

importador.

praga, desde que isentos de material vegetativo

§ 1º Os critérios e procedimentos do SMR

e originados de Unidades de Produção que

previstos nesta Instrução Normativa não se

adotem as práticas de Manejo Integrado

aplicam aos frutos de Citrus latifolia Tanaka

preconizadas no § 2º, do art. 2º, do Anexo I,

(lima-ácida Tahiti).

desta

do

gênero

Citrus

destinadas

Instrução

Normativa,

devidamente
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registradas pelo Responsável Técnico no Livro
de

Acompanhamento

da

certificação

fitossanitária.
Parágrafo único. Para o trânsito, será exigido
Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) ou
Certificado

Fitossanitário

Consolidado

(CFOC)

Declaração

Adicional:

produzidos

sob

de

Origem

com

a

seguinte

"Os

frutos

Manejo

foram

Integrado

de

Guignardia citricarpa e submetidos a processo
de seleção para a retirada de folhas e partes de
ramos". (NR)

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data de sua publicação.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 17, DE 27 DE MAIO DE 2009

O

SECRETÁRIO

DE

DEFESA

AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA

Art. 3º - Proibir o trânsito de mudas e rizomas

AGRICULTURA,

E

de bananeira e helicônias, produzidas em

ABASTECIMENTO, no uso da competência

Unidades da Federação (UF) com ocorrência de

que lhe confere o inciso IV, art. 103, Anexo da

Ralstonia solanacearum raça 2, salvo nos casos

Portaria nº 45, de 22 de março de 2007, tendo

de mudas:

em vista o disposto no art. 12, da Instrução

I - produzidas em ALP Moko da Bananeira,

Normativa nº 52, de 20 de novembro de 2007,

existente na UF;

com as alterações da Instrução Normativa nº

II - transportadas ainda in vitro; e

41, de 1º de julho de 2008, e o que consta do

III - micropropagadas, desde que sem contato

Processo no 21000.003714/2007-24, resolve:

com o solo local, da aclimatação ao transporte.

Art. 1º - Regulamentar os critérios para

Art. 4º - As condições previstas nos incisos II e

reconhecimento e manutenção de Áreas

III, do art. 3o, desta Instrução Normativa,

Livres da Praga Ralstonia solanacearum raça

deverão ser descritas no documento para

2 (ALP Moko da Bananeira), visando

informações complementares do Certificado

atender exigências quarentenárias de países

Fitossanitário de Origem (CFO), que conterá a

importadores, na forma do Anexo I, desta

seguinte declaração adicional: “As mudas

Instrução Normativa.

encontram-se livres de Ralstonia solanacearum

PECUÁRIA

raça 2.”.
Art. 2º - Regulamentar os critérios para

Parágrafo

implantação e manutenção da aplicação de

interestadual, a fiscalização estadual deverá

medidas integradas em um enfoque de Sistemas

lacrar a carga, emitindo a Permissão de Trânsito

para o Manejo de Risco de pragas para Moko

de Vegetais), nos locais de produção ou nas

da Bananeira (SMR Moko da Bananeira),

barreiras de fiscalização fitossanitária mais

visando atender exigências quarentenárias de

próximas destes, anotando o número do lacre na

países importadores, na forma do Anexo II,

mesma,

desta Instrução Normativa.

único.

e

Em

caso

transcrevendo

as

de

trânsito

informações
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complementares e a declaração adicional,

inflorescências de helicônias produzidos em UF

constante do caput.

com ocorrência de Ralstonia solanacearum
raça 2.

Art. 5º - Para o trânsito interestadual de mudas

Parágrafo único. Para entrada dos produtos a

produzidas em ALP Moko da Bananeira, será

que se refere o caput, em ALP Moko da

exigida a PTV, fundamentada em CFO,

Bananeira, será exigida a PTV, contendo uma

contendo a seguinte declaração adicional: “As

das seguintes declarações adicionais: “Os frutos

mudas foram produzidas em Área Livre de

ou inflorescências foram produzidos em Área

Ralstonia solanacearum raça 2, oficialmente

Livre de Ralstonia solanacearum raça 2

reconhecida pelo Ministério da Agricultura,

oficialmente reconhecida pelo Ministério da

Pecuária e Abastecimento.”.

Agricultura, Pecuária e Abastecimento” ou “Os

Parágrafo único. A carga das mudas previstas

frutos ou inflorescências foram produzidos sob

no caput deverá ser lacrada pela fiscalização

aplicação de medidas integradas em um

estadual, anotando o número do lacre na PTV.

enfoque de Sistemas para o Manejo de Risco da
praga Ralstonia solanacearum raça 2”.

Art. 6º - Para o trânsito interestadual de mudas
produzidas em UF com ausência de Ralstonia

Art. 8º - Para o trânsito interestadual de frutos

solanacearum raça 2, será exigida a PTV

de banana e inflorescências de helicônias

contendo a seguinte declaração adicional: “As

produzidos em UF com ausência de Ralstonia

mudas se encontram livres de Ralstonia

solanacearum raça 2, será exigida a PTV

solanacearum raça 2.”.

apenas para comprovação da origem.

Parágrafo único. Quando em trânsito por UF
com a presença da praga, tendo como destino

Art. 9º - Para a entrada em UF com ausência de

ALP Moko da Bananeira ou UF sem presença

Ralstonia solanacearum raça 2, de frutos de

de Ralstonia solanacearum raça 2, a carga

banana

deverá ser lacrada na UF de origem, devendo o

produzidos em UF com presença da praga, será

fiscal responsável anotar o número do lacre na

exigida a PTV, fundamentada em CFO.

PTV.

§ 1º - No caso de frutos ou inflorescências não

e

inflorescências

de

helicônias

produzidos sob SMR Moko da Bananeira, o
Art. 7º - Restringir a entrada, em ALP Moko da

CFO deverá conter a seguinte declaração

Bananeira,

adicional: “Os frutos ou inflorescências foram

de

frutos

de

banana

e
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produzidos em UP onde não foi observada a

imediatamente a SFA na UF de destino, para

presença de Ralstonia solanacearum raça 2, nos

inspeção do mesmo.

últimos doze meses”.

§ 5º - Caso o material inspecionado apresente

§ 2º - Para frutos ou inflorescências produzidos

sintomas

sob SMR Moko da Bananeira, o CFO deverá

coletadas amostras para realização de análise

conter a seguinte declaração adicional: “Os

em laboratório oficial ou credenciado pelo

frutos ou inflorescências foram produzidos sob

Ministério

aplicação de medidas integradas em um

Abastecimento (MAPA), devendo o material

enfoque de Sistemas para o Manejo de Risco da

ficar retido na instituição destinatária até a

praga Ralstonia solanacearum raça 2”.

emissão do laudo laboratorial conclusivo.

de

Moko

da

da

Bananeira,

Agricultura,

serão

Pecuária

e

§ 6º - Confirmada contaminação por Ralstonia
Art. 10. - O trânsito de plantas de bananeira e

solanacearum raça 2, do material constante do

helicônias e de suas partes, para estudo em

parágrafo anterior, serão adotadas as seguintes

instituições de pesquisa científica, deverá ser

providências:

autorizado pela área de sanidade vegetal da

I - o material retido será destruído, não cabendo

Superintendência

qualquer tipo de indenização; e

Federal

de

Agricultura,

Pecuária e Abastecimento (SFA), na UF de

II - não serão expedidas novas autorizações

origem do material.

para a instituição de origem do material

§ 1º - Não se aplica o disposto no caput deste

contaminado pelo prazo de um ano.

artigo no caso de trânsito entre UF’s com
ocorrência de Moko da Bananeira.

Art. 11. - O material propagativo, os frutos de

§ 2ºo - O material de que trata o caput deste

banana ou as inflorescências de helicônia

artigo

apreendidos

deverá

ser

transportado

em

pela

fiscalização

de

defesa

compartimento lacrado.

sanitária vegetal, em desacordo com o previsto

§ 3º - A SFA na UF de origem deverá

nesta Instrução Normativa, serão sumariamente

comunicar a remessa do material previsto no

destruídos, ou determinado o retorno à origem,

caput, com no mínimo setenta e duas horas de

não cabendo ao infrator qualquer tipo de

antecedência, à SFA na UF de destino.

indenização, sem prejuízo das demais sanções

§ 4º - A instituição destinatária quando do

estabelecidas pela legislação própria.

recebimento do material deverá comunicar

Parágrafo único. A destruição citada no caput
deste artigo deverá ser feita com emprego de
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métodos e materiais que assegurem a completa

ser

executadas

inutilização do material propagativo, frutos ou

Superior.

pela

Instância

Central

e

inflorescências, com eliminação do patógeno.
Art. 14. - A SDA/MAPA, diretamente ou
Art. 12. - Detecção de Moko da Bananeira em

representada pela área de sanidade vegetal da

UF na qual a praga estiver ausente ou em ALP

SFA na UF correspondente, deverá realizar, no

Moko da Bananeira deverá ser imediatamente

mínimo, uma auditoria por ano nas ALP’s

comunicada à SFA da UF correspondente, que

Moko

informará ao Órgão Estadual de Defesa

implantarem o SMR Moko da Bananeira.

da

Bananeira

e

nas

UF’s

que

Sanitária Vegetal (OEDSV), da Instância
Intermediária do Sistema Unificado de Atenção

Art. 15. - Esta Instrução Normativa entra em

à

vigor cento e oitenta dias da data de sua

Sanidade

Agropecuária,

bem

como

à

Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do

publicação.

MAPA.
§ 1º - O OEDSV deverá realizar levantamentos

ANEXO I

fitossanitários anuais, na UF sem presença de
Ralstonia solanacearum raça 2, exceto ALP

CAPÍTULO I

Moko da Bananeira, informando os resultados à

DO RECONHECIMENTO E MANUTENÇÃO

SFA correspondente.

DE ALP MOKO DA BANANEIRA

§ 2º - Caso sejam detectados focos de Ralstonia
solanacearum raça 2, deverão ser aplicadas as

Seção I

medidas previstas nas seções IV e V, do Anexo

Das definições

I, desta Instrução Normativa.
Art.

1º

Denominar-se-á

ALP

Moko

da

Art. 13. - Em casos excepcionais, com

Bananeira, uma área onde a praga Ralstonia

aprovação

da

solanacearum raça 2 não ocorre, sendo isto

SDA/MAPA, quaisquer atividades atribuídas às

demonstrado por evidência científica e na qual,

Instâncias Intermediárias do Sistema Unificado

de forma apropriada, esta condição está sendo

de Atenção à Sanidade Agropecuária, por esta

mantida oficialmente.

ou

por

determinação

Instrução Normativa e seus Anexos, poderão
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Art. 2º Denominar-se-á praga ausente, quando

Art. 6º O OEDSV deverá realizar levantamento

não for detectada pela vigilância geral a

fitossanitário nas áreas a serem reconhecidas

presença desta em determinada área, condição

como livres de Moko da Bananeira.

que deve ser comprovada por meio de registros

§ 1º Os levantamentos deverão ser realizados

específicos.

em cada uma das regiões homogêneas da UF,
de maneira a se obter uma cobertura geográfica

Art. 3º Entender-se-á por erradicação da

representativa.

doença, as medidas a serem adotadas para

§ 2ºo O levantamento será realizado em dez por

eliminação completa da bactéria Ralstonia

cento da área cultivada com banana e cinco por

solanacearum raça 2.

cento da área cultivada com helicônia, na UF,
segundo dados do Instituto Brasileiro de

Art. 4º Denominar-se-á área perifocal, aquela

Geografia e Estatística (IBGE), de maneira

abrangida pela distância de dez metros a partir

proporcional à produção das regiões citadas no

do foco ou

parágrafo anterior.

do perímetro dos

viveiros

contaminados, podendo ser ampliada até o

§ 3º Será inspecionado um por cento das

máximo de vinte metros ou reduzida até o

touceiras de cada propriedade amostrada,

mínimo de cinco metros, a critério das

selecionando

Instâncias Intermediárias do Sistema Unificado

georreferenciados, a partir dos quais serão

de Atenção à Sanidade Agropecuária, nas áreas

examinadas cinco touceiras consecutivas.

geográficas sob sua circunscrição.

§ 4º Caso sejam observadas plantas com

pontos

aleatórios,

sintomas de Moko da Bananeira, devem ser
Art. 5º Denominar-se-á foco, a planta ou as

coletadas

amostras

para

diagnóstico

em

plantas infectadas por Ralstonia solanacearum

laboratório oficial ou credenciado pelo MAPA.

raça 2.
Art.

7º

As

atividades

concernentes

ao

Seção II

levantamento fitossanitário e os resultados

Do procedimento para reconhecimento oficial

obtidos, inclusive laudos laboratoriais, devem

de ALP Moko da Bananeira

constar em relatório específico.

Art. 8º O OEDSV deverá encaminhar à SFA,
para posterior encaminhamento à SDA/MAPA,
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visando o reconhecimento de ALP Moko da

Instrução Normativa e encaminhar o processo à

Bananeira,

SDA/MAPA.

solicitação

acompanhada

dos

seguintes documentos:
I - ofício solicitando o reconhecimento da ALP

Art. 10. A SDA/MAPA deverá analisar o

Moko da Bananeira;

processo e proceder à auditoria técnica, para

II - delimitação da ALP Moko da Bananeira,

verificar a conformidade na aplicação das

considerando limites administrativos, acidentes

medidas fitossanitárias estabelecidas por esta

geográficos, rodovias, ferrovias e hidrovias;

Instrução Normativa.

III - mapa com indicação das regiões que

Parágrafo único. A realização da auditoria de

possuem plantios comerciais de banana ou

que trata o caput deste artigo poderá ser

helicônias dentro dos limites da ALP Moko da

delegada à área de sanidade vegetal da SFA.

Bananeira;
IV - mapa indicando as rotas de risco e

Art. 11. A SDA/MAPA deverá analisar o

barreiras

relatório da auditoria e emitir parecer técnico

fitossanitárias

existentes

para

o

controle do trânsito de vegetais;

conclusivo

sobre

a

possibilidade

V - descrição dos recursos materiais e humanos

reconhecimento da ALP Moko da Bananeira.

de

de cada barreira fitossanitária e escalas de
plantão dos Fiscais Estaduais;

Art. 12. A SDA/MAPA deverá publicar, em

VI - número de propriedades cadastradas para

meio oficial, ato de reconhecimento da ALP

produção de banana e helicônias;

Moko da Bananeira, por tempo indeterminado.

VII - área cultivada com banana e helicônia na
UF, e produção segundo estatísticas oficiais; e
VIII - relatórios específicos dos levantamentos

Seção III
Da manutenção da Área Livre de Ralstonia

fitossanitários realizados.

solanacearum raça 2

Art. 9º A área de sanidade vegetal da SFA que

Art. 13. Após o reconhecimento oficial da ALP

receber

da

Moko da Bananeira, o OEDSV deverá realizar

documentação prevista no art. 8º, deste Anexo

inspeções fitossanitárias semestrais, no mínimo,

II, deverá providenciar a formalização de

em

processo administrativo, anexar parecer técnico

localizados tanto na zona rural como urbana,

sobre o cumprimento das disposições desta

bem como em viveiros produtores de mudas de

a

solicitação

acompanhada

bananais

comerciais

ou

domésticos,
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banana e helicônias, objetivando manter a

reconhecimento oficial da ALP Moko da

condição de ALP.

Bananeira.

§ 1º Com base nas inspeções semestrais, deverá
ser elaborado relatório técnico, apresentando as
seguintes informações:

Seção IV
Da inspeção e erradicação de focos no campo

I - período de referência do relatório;
II - número de propriedades cadastradas;

Art. 15. Nas inspeções realizadas pelo OEDSV,

III - listagem das propriedades inspecionadas;

sendo detectada planta com sintoma de Moko

IV - cópias de laudos laboratoriais, quando

da Bananeira, deverá ser coletada amostra que

houver coleta de amostras para diagnóstico

será encaminhada para análise em laboratório

fitossanitário de Ralstonia solanacearum raça

oficial ou credenciado pelo MAPA, para

2;

emissão de laudo conclusivo.

V - focos erradicados;
VI - quantidade de CFO e PTV emitidos no

Art. 16. De posse do laudo conclusivo, e em

período de referência do relatório;

caso de resultado positivo, o OEDSV notificará

VII - quantidade de partidas de banana e

o proprietário, arrendatário ou ocupante a

helicônias

qualquer

inspecionadas

nas

barreiras

título

do

estabelecimento,

fitossanitárias; e

determinando prazo para realização de vistoria

VIII - ocorrências fitossanitárias nas barreiras.

e eliminação de todas as plantas sintomáticas,

§

bem como daquelas adjacentes localizadas

2º

Outras

informações

poderão

ser

acrescentadas a critério do OEDSV.

dentro da área perifocal, mediante métodos

§ 3º O relatório deverá ser encaminhado à SFA

mecânicos ou químicos, com manejo para

correspondente, que emitirá parecer técnico

evitar rebrota, não podendo ocorrer replantio na

sobre o mesmo e enviará toda a documentação

área durante um ano.

à SDA/MAPA.

§ 1º A eliminação de que trata o caput deste

§ 4º A documentação será analisada pela

artigo compete ao proprietário, arrendatário ou

SDA/MAPA que, se for o caso, poderá

ocupante a qualquer título do estabelecimento,

determinar a adoção de ações corretivas.

não lhe cabendo qualquer tipo de indenização.
§ 2º As propriedades onde for comprovada a

Art. 14. O descumprimento das disposições

presença

do

Moko

da

Bananeira

serão

previstas nesta seção III, implicará na perda do

interditadas, pelo OEDSV, não podendo ocorrer
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saída de plantas e partes de plantas de bananeira
e helicônia, até que sejam tomadas as

Seção V

providências necessárias à erradicação dos

Da inspeção e erradicação de focos em viveiros

focos.
§

3º

de bananeiras
Os

proprietários,

arrendatários

ou

ocupantes a qualquer titulo de imóveis rurais e

Art. 19. O OEDSV promoverá inspeções

urbanos, que tiverem bananeiras erradicadas,

semestrais em dez por cento do número de

ficam obrigados a eliminar, às suas expensas, as

viveiros existentes na ALP Moko da Bananeira,

rebrotas que porventura apareçam após a

enviando material suspeito para análise em

erradicação das plantas.

laboratório oficial ou credenciado pelo MAPA,

§ 4º Se o proprietário, arrendatário ou ocupante

objetivando manter a condição de área livre.

a qualquer título do estabelecimento ou seu
representante legal não eliminar as plantas no

Art. 20. O local do viveiro deve estar

prazo definido na notificação, o OEDSV

delimitado, com boas condições de drenagem,

providenciará a eliminação das mesmas nas

para não possibilitar a entrada de águas

áreas

invasoras e, ser protegido contra o acesso de

amostradas,

sendo

imputados

ao

proprietário, arrendatário ou ocupante os custos

pessoas não autorizadas e de animais.

decorrentes dessa operação, sem prejuízo das
demais sanções estabelecidas pelas legislações

Art. 21. A área reservada para a instalação do

estadual e federal de defesa sanitária vegetal.

viveiro

não

pode

ser

aproveitada

simultaneamente para qualquer outra finalidade
Art. 17. A não erradicação das plantas na área

diferente da produção de mudas, e nem

perifocal, em até sessenta dias após a data de

apresentar histórico da ocorrência de Moko da

emissão do laudo laboratorial, implicará na

Bananeira, nos últimos dois anos.

perda do reconhecimento oficial da condição de
ALP Moko da Bananeira.

Art. 22. Os viveiros onde for comprovada a
presença

do

Moko

da

Bananeira

serão

Art. 18. O OEDSV deverá realizar inspeção

interditados pelo OEDSV, e será feita a

fitossanitária na área abrangida por um raio de

eliminação total das suas plantas, bem como

cinco quilômetros a partir do foco de Moko da

dos demais viveiros situados na área perifocal,

Bananeira.
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não podendo ocorrer replantio dos mesmos nos
próximos dois anos.

CAPÍTULO I
DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO

Parágrafo único. Existindo bananal próximo a

SMR MOKO DA BANANEIRA

viveiros contaminados, serão eliminadas as
plantas situadas na área perifocal.

Seção I
Das definições

Art. 23. As eliminações de que trata o art. 21,
deste Anexo I, compete ao proprietário,

Art. 1º Denominar-se-á SMR Moko da

arrendatário ou ocupante a qualquer título do

Bananeira, à integração de diferentes medidas

estabelecimento, não cabendo qualquer tipo de

de manejo de risco de pragas, das quais pelo

indenização.

menos duas atuam independentemente, com
efeito acumulativo, para atingir o nível

Art. 24. Se o proprietário, arrendatário ou

apropriado de segurança fitossanitária.

ocupante a qualquer título do estabelecimento
ou seu representante legal não eliminar as

Art. 2º Entender-se-á por erradicação, as

mudas no prazo definido na notificação, o

medidas a serem adotadas para eliminação

OEDSV

completa da bactéria Ralstonia solanacearum

providenciará

a

eliminação

das

mesmas, sendo imputados ao proprietário,

raça 2.

arrendatário ou ocupante, os custos decorrentes
dessa operação, sem prejuízo das demais

Seção II

sanções estabelecidas pelas legislações estadual

Do procedimento para aplicação de medidas

e federal de defesa sanitária vegetal.

integradas em um enfoque de Sistemas para o
Manejo de Risco para Moko da Bananeira

Art. 25. A não erradicação dos viveiros com

(SMR Moko da Bananeira)

plantas infectadas, em até sessenta dias após a
data de emissão do laudo laboratorial, implicará

Art. 3º O SMR Moko da Bananeira, poderá ser

na perda do reconhecimento oficial da ALP

implantado de modo a evitar restrições ao

Moko da Bananeira.

trânsito de frutos de banana e inflorescências de
helicônias.

ANEXO II
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Art. 4º Caberá ao OEDSV promover e

apresentarem

sintomas

organizar a inscrição das UP’s que adotarem o

despencamento.

SMR Moko da Bananeira.

§ 2º Nos cultivos de helicônias:

§ 1º O proprietário interessado, deverá solicitar

I - inspecionar periodicamente touceiras e

a inscrição da UP, no SMR Moko da Bananeira,

novas brotações, por meio de corte do

ao OEDSV.

pseudocaule, desinfestando os equipamentos de

§ 2º Caso a UP já esteja inscrita em algum

corte; e

outro cadastro do OEDSV, poderão ser

II - tratar a água dos tanques de lavagem das

aproveitados os dados para compor o cadastro

inflorescências

de SMR Moko da Bananeira.

hipoclorito de sódio ativo, antes do descarte,

§ 3º O código de identificação da UP inscrita no

para evitar a disseminação do patógeno na área;

SMR Moko da Bananeira, deverá ser o mesmo

§ 3º Nos cultivos de bananeiras e helicônias:

instituído pelas normas referentes à certificação

I - plantar mudas produzidas em ALP Moko da

fitossanitária de origem.

Bananeira;

com

dois

durante

por

cento

o

de

II – proceder desinfestação de ferramentas
Art. 5º Deverão ser adotadas as seguintes

utilizadas em desbaste, desfolha, corte do

práticas:

coração e colheita, após o trabalho em no

§ 1º Nos cultivos de bananeiras:

máximo dez touceiras, utilizando uma das

I

-

nas

regiões

transmissíveis
inflorescências,

onde

por

ocorrem

insetos,

estirpes

proteger

imediatamente

ao

as
seu

seguintes soluções:
a) formaldeído/água (1:3);
b) formaldeído ( 5%);

surgimento, envolvendo-as com sacos de

c) formol (10%); e

polietileno, mantendo-os até a emissão da

d) desinfestantes à base de creosol, hipoclorito

última penca, caso retire a proteção, remover a

de

inflorescência masculina (mangará, coração ou

quaternária;

umbigo);

III - substituir capina manual ou mecânica por

II - em caso de planta suspeita, realizar corte

roçagem do mato ou uso de herbicidas; e

nos frutos para confirmar a presença ou

IV - erradicar imediatamente os focos de Moko

ausência de sintomas; e

da Bananeira, bem como as plantas existentes

III

-

comercializar

despencados,

os

descartando

frutos
os

sempre

cachos

que

sódio

ou

cálcio,

álcool

ou

amônia

no raio de cinco metros dos mesmos, não
podendo ocorrer replantio durante um ano.
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Art. 11. O OEDSV encaminhará relatórios
Art. 6º O OEDSV não aceitará inscrição de UP

trimestrais à SFA, apresentando os resultados

localizada numa distância inferior a vinte

das inspeções realizadas.

metros de um foco de Moko da Bananeira.

§ 1o Após análise e emissão de parecer técnico,
pela

Seção III

SFA,

os

relatórios

deverão

ser

encaminhados à SDA/MAPA.

Dos controles e sanções

§ 2o A SDA/MAPA poderá determinar a
necessidade de ações corretivas, inclusive a

Art. 7º A inscrição de nova UP no cadastro de
SMR

Moko

da

Bananeira

deverá

exclusão de UP do cadastro de SMR.

ser

comunicada à SFA pelo OEDSV em um prazo

Art. 12. São consideradas irregularidades na

de cinco dias úteis.

manutenção do SMR Moko da Bananeira:
I - localização geográfica (coordenadas) da UP

Art. 8º A listagem atualizada das UP’s

em desacordo com o informado;

incluídas no SMR Moko da Bananeira deverá

II - área de plantio em desacordo com o

ser encaminhada à SFA, por meio de mídia

informado na inscrição da UP;

impressa e eletrônica, trimestralmente ou

III - emissão de CFO sem registro no Livro de

sempre que solicitado pela SDA/MAPA.

Acompanhamento;

Parágrafo único. A SFA encaminhará a

IV

listagem de que trata o caput à SDA/MAPA.

Acompanhamento;

-

inexistência

do

Livro

de

V - não realização das práticas previstas no art.
Art. 9º O responsável técnico pela UP

5º, deste Anexo II; e

informará ao OEDSV sobre a ocorrência de

VI - emissão de CFO com declaração adicional

focos de Moko da Bananeira, e os respectivos

de SMR Moko da Bananeira para frutos

procedimentos de erradicação adotados.

produzidos em UP que não esteja regularmente
inscrita no sistema.

Art. 10. O OEDSV realizará inspeções
trimestrais em amostra aleatória das UP’s

Art. 13. Constatada qualquer das situações

cadastradas, determinando a necessidade ou não

previstas nos incisos I, II, III e IV, art. 12, deste

da implementação de ações corretivas.

Anexo II, o OEDSV notificará o proprietário,
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estabelecendo prazo de trinta dias para correção
das irregularidades.
§ 1º A não correção da irregularidade prevista
no inciso I, implica na suspensão do registro da
UP, no SMR Moko da Bananeira, até que seja
atendida a determinação do OEDSV.
§ 2º A não correção das irregularidades
previstas nos incisos II, II, e IV implica na
suspensão do registro da UP, no SMR Moko da
Bananeira, pelo período de seis meses.

Art. 14. Constatada qualquer das situações
previstas nos incisos V e VI, art. 12, deste
Anexo II, o OEDSV excluirá a UP do SMR
Moko da Bananeira.
Parágrafo

único.

Também,

em

caso

de

embaraço ou impedimento à fiscalização
agropecuária oficial, a UP será excluída do
SMR Moko da Bananeira, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

Art. 15. A aplicação das sanções previstas
nesta seção III, do Anexo II, deverá ser
comunicada, imediatamente, à SFA, que dará
conhecimento da decisão à SDA/MAPA.

Art. 16. O proprietário de UP excluída do SMR
Moko da Bananeira, não poderá solicitar novo
cadastramento, mesmo de outra UP, pelo prazo
de doze meses, da data da exclusão.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 28, DE 27 DE JULHO DE 2009

O

MINISTRO

DE

AGRICULTURA,

ESTADO
PECUÁRIA

DA

Embalagens (CE) regularmente inscritas no

E

Órgão Estadual de Defesa Sanitária Vegetal

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que

(OEDSV).

lhe confere art. 87, parágrafo único, inciso II,
da Constituição, tendo em vista o disposto no

Art. 5º O Departamento de Sanidade Vegetal

Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, e o

da

que consta do Processo nº 21000.005616/2006-

(DSV/SDA), diretamente ou representado pela

41, resolve:

área de sanidade vegetal da Superintendência

Secretaria

Federal

de

de

Defesa

Agricultura,

Agropecuária

Pecuária

e

e

Abastecimento na Unidade da Federação,

procedimentos de prevenção e controle,

deverá realizar, no mínimo, uma auditoria por

quanto à praga Opogona> sacchari, visando

ano

à certificação fitossanitária de frutos de

disposições desta Instrução Normativa.

banana destinados à exportação, quando

§ 1º Caso sejam observadas não-conformidades

houver exigência do país importador, na

durante a auditoria, o DSV/SDA notificará o

forma desta Instrução Normativa.

OEDSV sobre

as

providências

adotadas,

o

respectivo

Art.

1º

Estabelecer

os

critérios

para

verificar

com

o

cumprimento

das

a serem

prazo

para

Art. 2º Aprovar os modelos constantes dos

execução.

Anexos I, II e III desta Instrução Normativa.

§ 2º Persistindo as não-conformidades, o
DSV/SDA determinará a suspensão da emissão

Art. 3º Para a exportação, será emitido

dos CFs para partidas de banana, com origem

Certificado Fitossanitário (CF) no ponto de

nos

egresso, devidamente embasado em Permissão

irregularidades.

de Trânsito de Vegetais (PTV).

§ 3º A suspensão de que trata o § 2º deste artigo

locais

persistirá
Art. 4º Somente será permitida a emissão de
PTV para exportação de banana procedente de
Unidade de Produção (UP) e Casas de

até

onde

que

forem

sejam

nãoconformidades observadas.

constatadas

corrigidas

as
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Art. 6º Para exportação de frutos de banana, as
UPs e CEs deverão possuir responsável técnico

Art. 9º A CE deve dispor de mesa, com

habilitado pelo OEDSV para emissão de

superfície na cor branca, para inspeção de

Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) e

pencas e corte de frutos, equipada com

Certificado

luminária e lupa.

Fitossanitário

de

Origem

Consolidado (CFOC).

Parágrafo único. Durante a inspeção na penca,

§ 1º O responsável técnico deverá inscrever as

detectada a presença da praga, toda a penca

UPs e as CEs no OEDSV, preenchendo a

deverá ser descartada.

respectiva ficha de inscrição, nos moldes dos
Anexos I e II, desta Instrução Normativa.

Art.

10.

A

área

destinada

à

inspeção

§ 2º Para deferimento da inscrição, o OEDSV

fitossanitária deverá apresentar luminosidade

deverá inspecionar as UPs e as CEs, verificando

equivalente a, no mínimo, 1000 (um mil) lux.

o cumprimento das exigências previstas nesta
Instrução Normativa.

Art. 11. A CE deverá dispor de um caderno de
pós-colheita, para registro da movimentação

Art. 7º Para obter certificação fitossanitária

das partidas de banana processadas em suas

para a praga Opogona sacchari, os frutos de

dependências.

banana deverão obrigatoriamente passar por

§ 1º Compete ao responsável técnico pela CE

seleção e inspeção fitossanitária em CE inscrita

manter permanentemente atualizado o caderno

no OEDSV.

de pós-colheita, registrando com clareza a

Parágrafo único. A inspeção deverá ser

movimentação de entradas e saídas, bem como

complementada com o corte de frutos que

os procedimentos de inspeção, higienização,

apresentar sintomas da praga.

limpeza e desinfecção dos frutos.
§

2º

Para

assegurar

o

processo

de

Art. 8º A CE deve dispor de sistema que

rastreabilidade, todas as caixas processadas

permita adequada inspeção fitossanitária dos

com destino à exportação deverão estar

frutos e despistilagem.

rotuladas e identificadas com etiquetas onde

Parágrafo único. No caso de inspeção em

deverá constar, obrigatoriamente, a origem da

cacho, detectada a presença da praga, os frutos

UP e da CE.

do mesmo não poderão receber CF para
Opogona sacchari.
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Art. 12. No processo de certificação, o CFO ou

informando no termo de ocorrência as UPs e

o CFOC será emitido após inspeção dos frutos.

CEs que motivaram tal procedimento.

§ 1º No caso de partidas não consolidadas, o

§ 1º O Serviço de Sanidade Agropecuária

responsável técnico pela CE emitirá, na forma

(SEDESA) na Unidade da Federação (UF) que

do modelo do Anexo III, declaração de que a

realizou a inspeção notificará o DSV/SDA, para

partida foi inspecionada e encontra-se livre de

as providências necessárias.

<Opogona> sacchari, informando o número de

§ 2º O DSV/SDA informará o OEDSV na UF

inscrição da CE e anexando-a ao CFO.

de origem da partida, para adoção das medidas

§ 2º No CFO ou CFOC, deverá constar a

cabíveis.

seguinte declaração adicional: A partida foi

§ 3º O OEDSV notificará o responsável técnico

inspecionada

pela certificação sobre a não-conformidade,

e

encontra-se

livre

de

<Opogona> sacchari.

orientando-o sobre a necessidade de correções.

Art. 13. O CF será emitido após inspeção em

Art. 15. A UP e a CE terão suas inscrições para

no mínimo dois por cento dos frutos da partida,

exportação suspensas, pelo OEDSV, quando:

realizando o corte daqueles que apresentarem

I - no intervalo de um ano ocorrerem dois

sintomas de ataque por Opogona sacchari.

rechaços no ponto de egresso, ou no ponto de

Parágrafo único. Deverá constar no CF a

ingresso do país importador, por detecção de

seguinte declaração adicional: A partida foi

<Opogona sacchari; e

inspecionada com amostragem mínima de dois

II - não atender as exigências previstas nesta

por cento dos frutos, com corte daqueles com

Instrução Normativa.

sintomas, e encontra-se livre de Opogona

§ 1º A suspensão a que se refere o inciso I deste

sacchari.

artigo será de quinze dias, contados a partir da
notificação.

Art. 14. Em caso de detecção da praga durante

§ 2º A cada novo rechaço, aplicar-se-á nova

a inspeção no ponto de egresso, a partida será

suspensão pelo período de trinta dias.

rechaçada, devendo ser dado conhecimento do

§ 3º A suspensão a que se refere o inciso II

rechaço à área de sanidade vegetal da

deste artigo será pelo tempo necessário ao

Superintendência Federal de Agricultura na

cumprimento das exigências.

Unidade

da

Federação

correspondente,
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Art. 16. Esta Instrução Normativa entra em
vigor no dia 28 de outubro de 2009. (Redação
dada

pelo(a)

Instrução

Normativa

35/2009/MAPA)
______________________________________
_________ Redação(ões) Anterior(es)
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ANEXO II
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ANEXO III
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DECRETO ESTADUAL Nº 54.691, DE 19 DE AGOSTO DE 2009
Define como população vegetal de peculiar
interesse do Estado a cultura vegetal que
especifica e dá providências correlatas

JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:

Artigo 1º - Fica definida como população
vegetal de peculiar interesse do Estado a cultura
da seringueira.
Parágrafo único - A cultura referida neste artigo
fica sujeita às medidas de defesa sanitária
vegetal e demais normas constantes na Lei nº
10.478,

de

22

de

dezembro

de

1999,

regulamentada pelo Decreto nº 45.211, de 19 de
setembro de 2000.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
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RESOLUÇÃO SDA-2, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009

O

SECRETÁRIO

DE

DEFESA

AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA,

PECUÁRIA

E

ABASTECIMENTO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 103, inciso IV, da Portaria
nº 45, de 22 de março de 2007, tendo em vista o
disposto no Decreto nº 24.114, de 12 de abril de
1934, na Instrução Normativa SDA nº 16, de 5
de março de 2006, e o que consta do Processo
nº 21052.012738/2009-21, resolve:

Art. 1º Reconhecer o Sistema de Mitigação
de Risco de Anastrepha grandis em cultivos
de cucurbitáceas no município de Rinópolis,
do Estado de São Paulo, com o objetivo de
exportação

de

frutos

frescos

de

cucurbitáceas para países que têm restrições
quarentenárias com relação à referida
praga.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 14, DE 6 DE ABRIL DE 2010

O

MINISTRO

DE

DA

Art. 3º As plantas e suas partes hospedeiras do

E

ácaro vermelho das palmeiras poderão transitar

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que

de UF com a ocorrência do ácaro com destino à

lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II,

UF onde a mesma encontra-se ausente, desde

da Constituição, tendo em vista o disposto no

que atendam às exigências dispostas nesta

Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, no

Instrução Normativa.

Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, na

§1º Quando oriundas de Municípios onde o

Portaria MAPA nº 45, de 22 de março de 2007,

ácaro está oficialmente ausente, de acordo com

e

os resultados dos levantamentos de delimitação

AGRICULTURA,

o

que

consta

ESTADO
PECUÁRIA

do

Processo

nº

21000.007185/2009-08, resolve:

realizados semestralmente pelo órgão de defesa
agropecuária seguindo os critérios constantes

Art. 1º Estabelecer as normas de controle do

do Anexo II desta Instrução Normativa, as

trânsito de plantas e suas partes, exceto

partidas deverão atender ao seguinte:

material in vitro , hospedeiras do ácaro

I - serem oriundas de Unidade de Produção

vermelho das palmeiras (Raoiella indica).

inspecionada por Responsável Técnico que

Parágrafo único. São plantas hospedeiras do

emita Certificado Fitossanitário de Origem -

ácaro Raoiella indica aquelas das famílias

CFO ou Certificado Fitossanitário de Origem

Musaceae, Heliconiaceae, Strelitziaceae ,

Consolidado

Zingiberaceae e Palmae (Arecaceae ).

CFOC, com a seguinte Declaração Adicional:
"Não se observou a presença de Raoiella indica

Art. 2º Fica restrito o trânsito de plantas e suas

no local de produção e a partida foi

partes de que trata o art. 1º desta Instrução

inspecionada e encontra-se livre da praga";

Normativa, quando oriundas de Unidades da

II - forem

Federação (UF) onde seja constatada, com base

CFO/CFOC, os seguintes critérios:

nos critérios constantes do Anexo I e por meio

a) inspecionar a face inferior das folhas dando

de laudo laboratorial, a presença do ácaro de

preferência àquelas maduras;

que trata esta Instrução Normativa.

b) em plantios comerciais, inspecionar, no

observados,

na emissão do

mínimo, 20 (vinte) plantas dando preferência
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aos locais com maior probabilidade da presença

III - forem observados, na emissão do

do ácaro, como bordaduras ou plantas próximas

CFO/CFOC, os seguintes critérios:

a

a) inspecionar a face inferior das folhas dando

hospedeiros

favoráveis

(palmeiras),

considerando a direção predominante dos

preferência àquelas maduras;

ventos; e

b) em plantios comerciais, inspecionar, no

c) no caso de viveiros produtores de mudas,

mínimo, 20 (vinte) plantas dando preferência

deve-se inspecionar todas as plantas dos

aos locais com maior probabilidade da presença

viveiros;

do ácaro, como bordaduras ou plantas próximas

III - sejam transportadas em caminhão lonado

a

ou tipo baú; e

considerando a direção predominante dos

IV - estejam acompanhadas de Permissão de

ventos;

Trânsito de Vegetais - PTV, embasada em

c) no caso de viveiros produtores de mudas,

CFO/CFOC.

deve-se inspecionar todas as plantas dos

§ 2º Quando oriundas de Municípios onde o

viveiros;

ácaro está presente, as partidas deverão atender

IV - sejam transportadas em caminhão lonado

ao seguinte:

ou tipo baú; e

I - serem oriundas de Unidade de Produção

V - estejam acompanhadas de Permissão de

inspecionada a cada dois meses pelo órgão de

Trânsito de Vegetais - PTV, embasada em

defesa agropecuária da UF, de acordo com os

CFO/CFOC.

hospedeiros

favoráveis

(palmeiras),

critérios estabelecidos no Anexo I desta
Instrução Normativa;

Art. 4º A PTV será emitida após inspeção em

II - forem oriundas de Unidade de Produção

amostra representativa da partida, colhida de

inspecionada por Responsável Técnico que

acordo com a seguinte tabela:

emita Certificado Fitossanitário de Origem CFO ou Certificado Fitossanitário de Origem
Consolidado
CFOC, com a seguinte Declaração Adicional:
"Não se observou a presença de Raoiella indica
no local de produção e a partida foi
inspecionada e encontra-se livre da praga";
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* em Kg (para frutos em caixas) ou unidades

acordo com o Anexo II desta Instrução

(frutos em sacos ou unidades, mudas, flores,

Normativa.

plantas ou partes de plantas).
§ 1º Após a inspeção, a autoridade responsável

Art. 7º Ao final dos levantamentos de que

pela emissão da PTV deverá lacrar a carga e

tratam os arts. 5º e 6º desta Instrução

anotar

Normativa, deverão ser enviados relatórios por

o

número

do

lacre

na

PTV

correspondente.

correspondência impressa ao órgão de sanidade

§ 2º A PTV deverá possuir a seguinte

vegetal

Declaração Adicional: "Não se observou a

Agricultura correspondente.

da

Superintendência

Federal

de

presença de Raoiella indica no local de
produção e a partida foi inspecionada e

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em

encontra-se livre da praga".

vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Nas UFs onde o ácaro vermelho das

ANEXO I

palmeiras encontrar-se ausente, o órgão de
defesa

agropecuária

levantamentos

de

deverá

detecção

realizar

baseados

nos

CRITÉRIOS PARA LEVANTAMENTOS DE
DETECÇÃO DE Raoiella indica

critérios relacionados no Anexo I desta
Instrução Normativa, de acordo com o grau de

Art. 1º Os levantamentos de detecção do ácaro

risco atribuído à UF pelo Departamento de

Raoiella indica deverão ser realizados pelos

Sanidade Vegetal.

órgãos de defesa agropecuária nas Unidades da

Parágrafo único. As suspeitas ou constatações

Federação,

de ocorrência do ácaro deverão ser informadas

estabelecidos neste Anexo.

de

acordo

com

os

critérios

imediatamente ao órgão de sanidade vegetal da
Superintendência Federal de Agricultura na UF

Art. 2º Em todas as plantas hospedeiras,

correspondente.

inspecionar a face inferior das folhas dando
preferência àquelas maduras, observado o

Art. 6º Confirmada a presença do ácaro, o

seguinte:

órgão de defesa agropecuária da UF deverá

I - em caso de suspeita da presença do ácaro,

realizar os levantamentos de delimitação, de

deve-se fazer um recorte do material e
acondicioná-lo em frasco contendo álcool 70%,
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juntamente com etiqueta escrita a lápis com as

propriedades

produtoras

de

informações sobre o hospedeiro, o local e a data

hospedeiras em cada município anualmente;

da coleta, coordenadas geográficas e nome do

II - deve-se inspecionar cada talhão de

proprietário, quando houver;

produção, preferencialmente, em locais com

II - o material vegetal deve ficar completamente

maior probabilidade da presença do ácaro,

submerso no álcool;

como bordaduras ou plantas próximas a

III - a amostra deve ser encaminhada para um

hospedeiros

laboratório oficial ou credenciado pertencente à

considerando a direção predominante dos

Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários

ventos;

do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

III - em cada local inspecionado, avaliar, no

Agropecuária.

mínimo, 20 (vinte) plantas, considerando as

favoráveis

espécies

(palmeiras),

plantas do talhão de cultivo e as plantas
Art. 3º Para a inspeção em locais de produção,

hospedeiras isoladas, quando houver.

deve ser observado o seguinte:
I - o número de propriedades a serem

Art. 4º Para a inspeção em viveiros produtores

inspecionadas e a frequência das inspeções

de mudas de espécies hospedeiras do ácaro

serão de acordo com o risco de introdução do

vermelho

ácaro determinado à UF pelo Departamento de

inspecionadas 100% (cem por cento) das

Sanidade Vegetal e conforme segue:

plantas no viveiro, observado o seguinte:

a) nas UFs de alto risco, inspecionar, no

I - em UF de alto risco, inspecionar, a cada seis

mínimo, 5% (cinco por cento) do número de

meses, pelo menos 50% (cinquenta por cento)

propriedades

dos viveiros;

produtoras

de

espécies

das

palmeiras,

devem

ser

hospedeiras em cada município a cada seis

II - em UF de médio risco, inspecionar, a cada

meses;

seis meses, pelo menos 10% (dez por cento)

b) nas UFs de médio risco, inspecionar, no

dos viveiros;

mínimo, 1% (um por cento) do número de

III - em UF de baixo risco, inspecionar 1% (um

propriedades

por cento) dos viveiros anualmente.

produtoras

de

espécies

hospedeiras em cada município a cada seis
meses;

Art.

c) Nas UFs de baixo risco, inspecionar, no

comercializam mudas de plantas hospedeiras,

mínimo, 1% (um por cento) do número de

5º

Nos

estabelecimentos

que
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devem ser inspecionadas a totalidade destas

Art. 7º Para a inspeção nas rotas de risco, deve-

plantas, de acordo com os seguintes critérios:

se inspecionar, a cada seis meses, as plantas

I - nos municípios localizados em UF de alto

hospedeiras

risco para o ácaro, inspecionar, a cada seis

abastecimento de combustível ao longo das

meses, todos os estabelecimentos;

rodovias interestaduais provenientes de UF de

II - nos municípios localizados em UF de médio

ocorrência do ácaro.

próximas

aos

postos

de

risco para o ácaro, inspecionar, a cada seis
meses, pelo menos 50% (cinquenta por cento)

ANEXO II

dos estabelecimentos;
III - nos municípios localizados em UF de

CRITÉRIOS PARA LEVANTAMENTOS DE

baixo risco para o ácaro, inspecionar, a cada

DELIMITAÇÃO DE Raoiella indica

seis meses, no mínimo 10% (dez por cento) dos
estabelecimentos.

Art. 1º Os levantamentos de delimitação do
ácaro Raoiella indica deverão ser realizados

Art. 6º Na inspeção em áreas urbanas, deve-se

pelos órgãos de defesa agropecuária nas

dar preferência a residências próximas a Casas

Unidades da Federação de acordo com os

de Embalagem, postos de combustíveis, feiras

critérios estabelecidos neste Anexo.

livres, centrais de abastecimento, terminais
rodoviários e aquelas localizadas nas rotas de

Art. 2º Em todas as plantas hospedeiras, deve-

risco, observado o seguinte:

se inspecionar a face inferior das folhas dando

I - nas UFs de alto risco, inspecionar, no

preferência àquelas maduras, observado o

mínimo, 50 (cinquenta) residências em cada

seguinte:

município a cada seis meses;

I - em caso de suspeita da presença do ácaro,

II - nas UFs de médio risco, inspecionar 10

deve-se fazer um recorte do material e

(dez) residências em cada município a cada seis

acondicioná-lo em frasco contendo álcool 70%,

meses;

juntamente com etiqueta escrita a lápis com as

III - nas UFs de baixo risco, inspecionar

informações sobre o hospedeiro, o local e a data

anualmente, no mínimo, 10 (dez) residências

da coleta, coordenadas geográficas e nome do

em cada município.

proprietário, quando houver;
II - o material vegetal deve ficar completamente
submerso no álcool;
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III - a amostra deve ser encaminhada para um

estabelecimentos que comercializam mudas nos

laboratório oficial ou credenciado pertencente à

municípios.

Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários
do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

Art. 6º Para a inspeção em áreas urbanas, deve-

Agropecuária.

se observar o seguinte:
I - inspecionar, no mínimo, 50 (cinquenta)

Art. 3º Para a inspeção em locais de produção,

residências de cada município;

deve ser observado o seguinte:

II - dar preferência a residências próximas a

I - inspecionar, no mínimo, 5% do número de

Casas de Embalagem, postos de abastecimento

propriedades

de

produtoras

de

espécies

combustível,

feiras

livres,

terminais

hospedeiras de cada município;

rodoviários e aquelas localizadas nas rotas de

II - inspecionar cada talhão de produção,

risco; e

preferencialmente,

III - inspecionar 10 (dez) plantas em cada

em

locais

com

maior

probabilidade da presença do ácaro, como

residência.

bordaduras ou plantas próximas a hospedeiros
favoráveis (palmeiras), considerando a direção

Art. 7º Para a inspeção nas rotas de risco, deve-

predominante dos ventos;

se verificar as plantas hospedeiras próximas aos

III - em cada local inspecionado, avaliar, no

postos de abastecimento de combustível ao

mínimo, 20 (vinte) plantas, considerando

longo das rodovias interestaduais que levem a

plantas

locais de ocorrência do ácaro.

do talhão

de

cultivo

e plantas

hospedeiras isoladas, quando houver.
Art. 8º As Casas de Embalagem ou as unidades
Art. 4º Para a inspeção em viveiros produtores

de processamento de produtos oriundos de

de mudas, devem ser inspecionadas todas as

plantas hospedeiras do ácaro vermelho das

plantas dos viveiros.

palmeiras devem ser inspecionadas.

Parágrafo

único.

Todos

os

viveiros

do

município devem ser inspecionados.

Art. 5º Para a inspeção realizada no comércio
de mudas, deve-se inspecionar 100% (cem por
cento) das plantas hospedeiras em todos os
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DECRETO ESTADUAL Nº 55.762, DE 03 DE MAIO DE 2010
Define como população vegetal de peculiar
interesse do Estado a cultura vegetal que
especifica e dá providências correlatas

ALBERTO

GOLDMAN,

Governador

do

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,
Decreta:

Artigo 1º - Fica definida como população
vegetal de peculiar interesse do Estado a cultura
da cana-de-açúcar.
Parágrafo único - A cultura referida neste artigo
fica sujeita às medidas de defesa sanitária
vegetal e demais normas constantes na Lei nº
10.478,

de

22

de

dezembro

de

1999,

regulamentada pelo Decreto nº 45.211, de 19 de
setembro de 2000.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
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PORTARIA CDA-13, DE 26 DE MAIO DE 2010
Dispõe sobre o trânsito de tubérculos de

d) a Lei Estadual no 10.478, de 22 de dezembro

batata (Solanum tuberosum) no Estado de

de 1999, regulamentada pelo Decreto no

São

45.211, de 19 de setembro de 2000;

Paulo

e

dá

outras

providências

e) o Decreto Estadual nº 45.405, de 16 de

correlatas

novembro de2000, que define como de peculiar
O Coordenador de Defesa Agropecuária-CDA,

interesse do Estado as culturas vegetais que

da Secretaria da Agricultura e Abastecimento

especifica e dá providências;

do Estado de São Paulo, considerando:

f) o Decreto Estadual nº 47.931, de 7 de Julho

a) o estabelecido pelo Regulamento de Defesa

de 2003, que define como população vegetal de

Sanitária Vegetal, aprovado pelo Decreto

peculiar interesse do Estado as estruturas

Federal nº 24.114, de 12 de abril de 1934;

vegetais provenientes de reprodução sexuada

b) as legislações específicas e complementares

ou assexuada, que tenham como finalidade a

para o trânsito de vegetal, em vigor, publicadas

multiplicação dos vegetais dos grupos que

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e

especifica e dá providências correlatas;

Abastecimento-MAPA;

Decide:

c) as legislações específicas e complementares
publicadas pelo MAPA, referentes a produção,

Artigo 1º - Estão sujeitas a fiscalização

a importação e a comercialização de batata-

fitossanitária, as pessoas físicas ou jurídicas, de

semente, os níveis de tolerância para pragas não

direito público ou privado que produzam,

quarentenárias regulamentadas (PNQR), danos

beneficiem,

e misturas;

tubérculos de batata (Solanum tuberosum) no

c) as legislações específicas e complementares

Estado de São Paulo.

comercializem,

transportem

publicadas pelo MAPA, referentes a norma de
identidade, qualidade,
embalagem

da

comercialização;

acondicionamento e

batata,

para

fins

de

Artigo 2º - Fica proibido o ingresso de
tubérculos de batata (Solanum tuberosum) com
terra aderida, de outras Unidades Federativas,
para serem lavadas no Estado de São Paulo.
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Artigo 3º - No trânsito intra estadual de

Artigo 6º - Esta portaria entra em vigor na data

tubérculos de batata (Solanum tuberosum) com

de sua publicação, revogando a Portaria GDSV-

terra aderida, provenientes de áreas de colheita,

2, de 11 de junho de 2001.

a nota fiscal ou nota fiscal de produtor ou
equivalente autorizado que acompanhar o
vegetal deverá indicar sua origem e destino.

Artigo 4º - No trânsito intra e interestadual, os
tubérculos de batata (Solanum tuberosum) para
consumo, devem estar escovados ou lavados,
classificados e acondicionados de acordo com o
estabelecido em legislação especifica, a nota
fiscal

ou

nota

fiscal

de

produtor

que

acompanhar o vegetal deverá indicar sua
origem e destino.

Artigo 5º - No trânsito intra e interestadual, os
tubérculos
tuberosum)

de

batata-semente

devem

estar

(Solanum

classificados,

identificados e acondicionados de acordo com o
estabelecido

em

legislação

especifica

(Republicado por ter saído com incorreções);
Parágrafo Único - Por tratar-se de material de
propagação, o transportador deverá portar a
Nota Fiscal ou Nota Fiscal de Produtor
indicando sua origem e destino, a Permissão de
Trânsito Vegetal emitida pelo Orgão Estadual
de Defesa Sanitária Vegetal - OEDSV e o
documento comprobatório de certificação da
produção ou equivalente emitido pelo MAPA.
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RESOLUÇÃO SAA-50, DE 14 DE OUTUBRO DE 2010
Aprova o Vazio Sanitário para a cultura do

medidas químicas e/ou mecânicas, conforme

algodão

indicaçãopara a cultura

O Secretario de Agricultura e Abastecimento,

Artigo

considerando a necessidade de prevenir a

beneficiador

incidência da praga Anthonomus grandis

(guaxas) e resíduos do algodão, na Unidadede

Boheman, denominado Bicudo do Algodoeiro e

Consolidação - UC, durante o período de

outras pragas, nas lavouras paulistas resolve:

vigilância do Vazio Sanitário;

3º

-

É

de

responsabilidade

eliminar

plantas

do

voluntárias

Parágrafo único - a eliminação das plantas
Artigo 1º - Fica aprovado por 90 dias, no

voluntárias e resíduos do algodão da UC,

período de 10 de Julho a 10 de Outubro, no

consiste na destruição através de uso de

território do Estado de São Paulo, o vazio

medidas químicas e/ou mecânicas, conforme

sanitário para a cultura do algodão (Gossypium

indicaçãopara a cultura.

hirsutum latifolium Hutch.).
Parágrafo único - Entende-se por vazio

Artigo 4º - Compete à Coordenadoria de

sanitário o período de ausência total de plantas

Defesa Agropecuária fiscalizar o cumprimento

vivas e resíduos do algodão, excetuando-se as

dos termos desta resolução

áreas de pesquisa cientifica, devidamente geo
posicionada, monitorada e controlada

Artigo 5º - Compete à Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral – CATI, à

Artigo 2º - É de responsabilidade do produtor

Coordenadoria de Defesa Agropecuária – CDA

eliminar plantas voluntárias (guaxas ou tigüera)

e a Agência Paulista de Tecnologia dos

e na Unidade de Produção - UP, nas culturas

Agronegócios – APTA, implementar ações

subseqüentes, durante o período de vigilância

voltadas à educação fitossanitária sobre a

do Vazio Sanitário;

importância do Vazio Sanitário para o controle

Parágrafo único - a eliminação das plantas

do Bicudo do Algodoeiro e outras pragas.

voluntárias e resíduos do algodão da UP,
consiste na destruição através de uso de
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Artigo 6º - Esta Resolução entra em vigor a
partir de sua publicação.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 46, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010
O Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e

Parágrafo único. Considera-se Praga Não

Abastecimento, no uso da atribuição que lhe

Quarentenária

confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da

quarentenária cuja presença em plantas ou

Constituição, tendo em vista o disposto no

partes destas, para plantio, influi no seu uso

Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, na

proposto

Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, no

inaceitáveis.

Regulamentada

com

aquela

impactos

não

econômicos

Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004, no
Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, na

Art. 3º As pessoas físicas e jurídicas que

Portaria MA nº 386, de 15 de dezembro de

exerçam as atividades de produção, comércio,

1980, e o que consta do Processo no

armazenamento, importação e exportação de

21000.001356/2010-11, resolve:

mudas de bananeira (Musa spp.) deverão estar
inscritas no Registro Nacional de Sementes e

Art.

1º

Estabelecer

os

critérios

e

Mudas - RENASEM.

procedimentos de prevenção e controle das
pragas Banana Streak Vírus - BSV e

Art. 4º O órgão estadual de defesa sanitária

Cucumber mosaic vírus - CMV em mudas de

vegetal deverá inscrever os viveiros produtores

bananeira

de

fitossanitária

visando
com

à

certificação

vistas

à

sua

comercialização, na forma desta Instrução

mudas

responsável

de

bananeiras,

técnico,

a

pedido

do

habilitando-os

à

certificação fitossanitária de origem.

Normativa.
Art. 5º As plantas matrizes de bananeira
Art. 2º As pragas Banana Streak Vírus - BSV

deverão ser mantidas em ambientes protegidos

(vírus das estrias da bananeira) e Cucumber

do ataque de insetos sugadores, como pulgões e

mosaic vírus - CMV (vírus do mosaico do

cochonilhas, e isentos de espécies hospedeiras

pepino)

do BSV e CMV.

em

material

de

propagação

de

bananeira (Musa spp.) têm o status de Praga
Não Quarentenária Regulamentada.

Art. 6º As plantas matrizes de bananeira
deverão ser submetidas a exame de Polymerase
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Chain Reaction (PCR) para a detecção de BSV

das mudas do lote, observando-se o número

e de Reverse Transcriptase - Polymerase Chain

mínimo de 3 (três) mudas;

Reaction (RT-PCR) para CMV.

II - deverá ser coletada parte das folhas mais
novas da muda para a realização do exame;

Art. 7º As plantas matrizes de bananeira

III - os exames deverão ser realizados em

deverão

laboratórios

ser

identificadas

com

códigos

oficiais

ou

credenciados,

alfanuméricos de que constem obrigatoriamente

pertencentes à Rede Nacional de Laboratórios

a cultivar e um número identificador no âmbito

Agropecuários

do estabelecimento.

Atenção à Sanidade Agropecuária.

Art. 8º Os lotes de material de propagação

Art. 10. Para cada lote produzido e cujos

produzidos deverão ser identificados com

exames

códigos

responsável

alfanuméricos

de

que

constem

do

tiverem

Sistema

resultados

técnico

pelo

Unificado

de

negativos,

o

estabelecimento

obrigatoriamente o(s) código(s) da(s) planta(s)

deverá emitir um Certificado Fitossanitário de

matriz(es) e a data da produção.

Origem (CFO) com as seguintes informações:

§ 1º As mudas deverão estar identificadas com,

I - Declaração Adicional: "A partida encontra-

no mínimo, o código do lote e nome ou número

se livre dos vírus Banana streak virus (BSV) e

do registro do estabelecimento produtor.

Cucumber mosaic virus (CMV), de acordo com

§ 2º A identificação de que trata o § 1º deste

o laudo laboratorial [nº do laudo], [nome do

artigo poderá ser feita individualmente ou

laboratório] - [município e UF de localização

coletivamente

do laboratório]";

quando

acondicionadas

em

embalagens.

II - código identificador do lote;
III - número do registro ou inscrição do

Art. 9º Cada lote deverá ser submetido a exame

estabelecimento produtor no órgão estadual de

para a confirmação da isenção de infecção de

defesa sanitária vegetal; e

BSV e CMV por meio de teste de PCR e RT-

IV - número de inscrição no RENASEM.

PCR,

respectivamente,

observando-se

o

seguinte:

Art. 11. O estabelecimento produtor deverá

I - o responsável técnico pelo estabelecimento

manter registro, por 5 (cinco) anos, de todos os

deverá realizar amostragem em, no mínimo,

lotes produzidos, bem como arquivo dos laudos

0,25 % (zero vírgula vinte e cinco por cento)
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laboratoriais e certificados fitossanitários de

§ 2º As ações decorrentes da delegação de

origem emitidos neste período.

competência prevista no § 1º deste artigo ficam

§ 1º O registro deverá conter no mínimo as

sujeitas

seguintes informações:

executadas pelo MAPA, nos termos do art. 123

I - identificação do lote;

do Decreto nº 5.153, de 2004.

II - identificação da planta matriz;

§ 3º Anualmente o órgão fiscalizador deverá

III - tamanho do lote (número de mudas

coletar amostras, que serão enviadas para

produzidas);

laboratório oficial ou credenciado pertencente à

IV - número do laudo laboratorial e nome do

Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários

laboratório que emitiu;

do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

V - número do CFO e/ou CFOC;

Agropecuária, para a realização de diagnóstico

VI - destino das mudas (nome e município do

fitossanitário de infecção por BSV e CMV, por

comprador);

meio

VII - data da produção do lote.

respectivamente.

§ 2º O registro poderá ser feito em meio

§ 4º Os procedimentos para a realização de

eletrônico, desde que cópia em papel, assinada

amostragem pelo MAPA serão os mesmos a

pelo responsável técnico, esteja disponível para

serem adotados pelo responsável técnico do

a fiscalização quando solicitada.

estabelecimento, estabelecidos no art. 9º desta

a

de

auditorias

teste

de

regulares,

PCR

e

a

serem

RT-PCR,

Instrução Normativa.
Art. 12. O Ministério da Agricultura, Pecuária

§ 5º Os lotes e matrizes que apresentarem

e Abastecimento (MAPA) deverá fiscalizar os

contaminação por qualquer dos vírus objeto

viveiros produtores de mudas de bananeira,

desta Instrução Normativa serão apreendidos e

pertencentes às pessoas físicas e jurídicas

condenados, conforme previsto no art. 195,

inscritas no RENASEM.

incisos III e IV, do Decreto nº 5.153, de 2004.

§ 1º O MAPA poderá descentralizar, por
convênio ou acordo com entes públicos, a

Art. 13. Somente será permitido o trânsito de

execução do serviço de fiscalização de que trata

mudas

esta Instrução Normativa, desde que observado

Permissão de Trânsito de Vegetais.

o procedimento descrito no art. 122 do Decreto

§ 1º A Declaração Adicional do Certificado

nº 5.153, de 23 de julho de 2004.

Fitossanitário

de

bananeira

de

quando

Origem

ou

emitida

a

Certificado
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Fitossanitário de Origem Consolidado deverá
constar da Permissão de Trânsito de Vegetais.
§ 2º As mudas de bananeira que transitarem em
desrespeito às determinações deste artigo ficam
sujeitas à interceptação, caso em que será
determinado o retorno das mesmas ao local de
origem e comunicado ao órgão fiscalizador da
produção

e

comércio,

para

adoção

das

providências cabíveis.

Art. 14. Fica proibido o comércio de mudas de
bananeira produzidas com inobservância do
estabelecido nesta Instrução Normativa.

Art. 15. Esta Instrução Normativa entra em
vigor 120 (cento e vinte) dias após a data de sua
publicação.
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PORTARIA CDA-04, DE 28 DE JANEIRO DE 2011
d) COMERCIANTE – toda pessoa física ou
O Coordenador da Coordenadoria de Defesa

jurídica que comercialize mudas;

Agropecuária resolve:

e) DETENTOR DE MUDAS - toda pessoa
física ou jurídica que esteja produzindo,

1o

–

requisitos

transportando, expondo à venda, ofertando,

fitossanitários para produção, comércio,

vendendo, armazenando, plantando ou tenha

trânsito, armazenamento e utilização de

plantado, permutando ou consignando mudas;

mudas de café.

f) ETIQUETA - material de identificação de

Artigo

aprovar

os

mudas;
SEÇÃO I

h) FISCALIZAÇÃO - ato de inspeção realizado

DAS CONCEITUAÇÕES

por Engenheiro Agrônomo da Coordenadoria
de Defesa Agropecuária - CDA, em mudas de

o

Artigo 2 - para efeito desta portaria, entende-

café;

se por:

i) LOTE DE MUDAS – quantidade definida de

a) COMUNICADO DE CADASTRAMENTO -

mudas, identificada por combinação de letras

documento expedido pela Coordenadoria de

e/ou números, durante o processo de produção,

Defesa Agropecuária – CDA, que comprova o

da qual cada porção é, dentro de tolerâncias

cadastramento do estabelecimento;

permitidas, homogênea e uniforme para as

b) CFO (Certificado Fitossanitário de Origem)

informações contidas nas informações;

–

Engenheiro

j) MUDA DE CAFÉ - estrutura vegetal,

Agrônomo, credenciado pela Coordenadoria de

originada de semente ou da combinação da

Defesa Agropecuária - CDA, que certifica a

enxertia entre plântulas, com a finalidade

sanidade e a origem de mudas;

específica de transplante ou plantio;

c)

FITOSSANITÁRIO:

l) PERMISSÃO DE TRÂNSITO VEGETAL -

documento expedido pela CDA, comprovando

documento expedido por órgão estadual de

que o viveiro esteve sob vigilância fitossanitária

defesa sanitária vegetal para o trânsito de

e

vegetais que sejam potenciais veículos de

documento

expedido

CERTIFICADO

que

foram

atendidas

por

as

fitossanitárias previstas na legislação;

exigências
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pragas

quarentenárias

A2

ou

Não

Coordenadoria de Defesa Agropecuária – CDA,

Quarentenárias Regulamentadas;

de forma a permitir a fiscalização fitossanitária

m) PLANTA DE CAFÉ - aquela pertencente às

na sua produção e/ou armazenagem.

espécies e variedades do gênero Coffea, ou de

§ 1o - As exigências para o cadastramento

seus híbridos;

desses viveiros são as seguintes:

n) PRODUTOR – toda pessoa física ou jurídica

a)

que produza mudas;

viveirista,

o) RESPONSÁVEL TÉCNICO - Engenheiro

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA;

Agrônomo, regularizado junto ao CREA/SP,

b) termo de compromisso do responsável

que se responsabiliza pela sanidade das mudas;

técnico pela sanidade das mudas, no caso de

p) TRÂNSITO DE MUDAS - transporte de

viveiro;

mudas a partir do viveiro para local definido;

c) laudo de vistoria da infra-estrutura, com

q) VISTORIA – ato de exame, relacionado à

parecer do responsável pela fiscalização da

fitossanidade,

CDA sobre o atendimento das exigências

pelo

Engenheiro

Agrônomo

responsável técnico sobre as mudas de café;
r)

VIVEIRO

convenientemente

DE

MUDAS

-

requerimento
ou

de

cadastramento

comerciante,

junto

pelo
à

estabelecidas, no caso de viveiro;
área

d) documento de habilitação para o signatário

e

requerer e assumir responsabilidades por

demarcada

tecnicamente adequada, conforme estabelece

empresa, quando for o caso.

esta portaria,

§ 2o - Quando o requerente é mais de uma

onde as mudas de café são produzidas e

pessoa física, cada um dos participantes deve

mantidas até sua destinação;

estar

s) VIVEIRISTA - toda pessoa física ou jurídica

requerimento, sendo de responsabilidade desses

que produza mudas em localidade definida.

participantes o atendimento da legislação

perfeitamente

identificado

no

pertinente.
SEÇÃO II

§ 3o - para cada cadastramento efetuado será

DO CADASTRAMENTO DE VIVEIROS e

emitido um Comunicado de Cadastramento

DEPÓSITOS DE MUDAS DE CAFÉ

pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária CDA.

Artigo 3o - Todos os viveiros e depósitos de

§ 4o - o cadastro deverá ser revalidado a cada

mudas de café, independentemente de sua

três anos.

finalidade,

deverão

ser

cadastrados

na
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§ 5o - o cadastro será cancelado se houver
desatendimento às presentes normas.

SEÇÃO IV
DAS EXIGÊNCIAS FITOSSANITÁRIAS
PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ

SEÇÃO III
DAS EXIGÊNCIAS PARA VIVEIROS e
DEPÓSITOS DE MUDAS DE CAFÉ

Artigo 5º - a produção de mudas de café deve
atender às seguintes exigências:
a) os germinadores devem ser submetidos a

Artigo 4o – As instalações dos viveiros de

tratamento para desinfecção e desinfestação

mudas de café devem atender às seguintes

com

exigências:

germinação;

a) corredores entre canteiros com um mínimo

b) o substrato para enchimento das embalagens

de 0,50m (cinqüenta centésimos de metro) de

de mudas deve ser submetido a tratamento

largura;

adequado para desinfecção e desinfestação, e

b) manutenção da área interna livre de plantas

ser armazenado e manipulado em local sem

invasoras;

contato com o solo e livre de águas invasoras;

c) perímetro externo com faixa mínima de 1 m

c) o substrato deve ter boa porosidade e ser

(um metro) livre de vegetação;

isento de nematóides nocivos ao cafeeiro,

d) local acessível para realização de inspeções;

fungos e outros patógenos;

e) instalação onde a legislação fitossanitária

d) a água de irrigação deve ser isenta de

permita;

nematóides, fungos e outros patógenos nocivos

f) impedimentos à entrada de águas invasoras

ao cafeeiro, e ser tratada sempre que for

no ambiente de produção;

originada de qualquer tipo de reservatório que

g) viveiro livre de refugos de mudas de café e

tenha contato com o solo, e quando necessário;

outros detritos vegetais;

e) as mudas devem estar livres de pragas;

h) viveiro distante de lavoura de café no

f) as embalagens e substrato devem estar livres

mínimo 30 metros e isolado adequadamente de

de plantas invasoras, principalmente tiririca

animais e pessoas estranhas até o período de

(Cyperus

aclimatação, evitando-se área de baixada;

dactylon).

i)

g) todas as mudas devem estar identificadas

atendimento

de

fitossanitárias em vigor.

outras

exigências

produto

adequado,

spp.) e

a

cada

nova

grama seda (Cynodon

conforme exige a legislação em vigor;
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h) as mudas devem ser separadas em lotes com,

Parágrafo único – Produções somente poderão

no máximo, 50.000 (cinqüenta mil) mudas;

estar agrupadas, no plano apresentado, quando

i) os lotes de mudas deverão ser mantidos

os períodos de semeadura não forem superiores

separados de0, 60m (sessenta centésimos de

a 30 dias.

metro), no mínimo, e agrupados por cultivar.
Artigo 8º – É obrigatória a realização de
SEÇÃO V

exames laboratoriais fitopatológicos, em mudas

DA SANIDADE DA MUDA DE CAFÉ

produzidas, que comprovem que o lote de
mudas está isento de nematóides dos gêneros

Artigo 6º – o documento que certifica que a

Meloidogyne, Pratylenchus e outros nocivos ao

muda recebeu acompanhamento técnico de

cafeeiro.

sanidade é o CFO (Certificado Fitossanitário de

§ 1º - Os exames laboratoriais fitopatológicos

Origem), o qual atestará a não constatação, pelo

deverão ser realizados, obrigatoriamente, em

Engenheiro Agrônomo credenciado, de pragas

laboratórios de instituições oficiais, os quais

quarentenárias A2 e pragas não quarentenárias

deverão comunicar à unidade regional da CDA,

regulamentadas, constando obrigatoriamente as

imediatamente, os lotes de mudas com presença

seguintes informações:

dos patógenos examinados;

a) número do lote de mudas;

§ 2º - a coleta e encaminhamento das amostras

b) cultivar da muda e do porta enxerto, se for

para exame, devem ser feitas pelo Engenheiro

enxertada e idade;

Agrônomo

c) quantidade de mudas;

Fitossanitária de Origem.

d) número e data do laudo do exame

§ 3º - a data da coleta de amostras para exames

fitossanitário das mudas e identificação do

laboratoriais

laboratório que realizou.

comunicada à unidade regional da CDA,

responsável

deverá

pela

ser

Certificação

previamente

ficando sujeito à fiscalização.
Artigo 7º – para permitir a fiscalização de

§ 4º - a sistemática de amostragem será definida

Defesa Sanitária Vegetal, o viveirista fica

em instrução especifica pela CDA.

obrigado a encaminhar à unidade regional da

§ 5º - o laudo dos exames laboratoriais

CDA, até 15 dias após a primeira semeadura,

fitopatológicos devem ser encaminhados, assim

um plano, em modelo próprio, onde constem

que emitidos, à unidade regional da CDA,

informações sobre as mudas a produzir.
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responsável pela fiscalização fitossanitária das

ser interditado o viveiro, até que todas as mudas

mudas.

do lote infectado, objeto da análise, sejam
destruídas pelo viveirista.

Artigo 9º – o responsável técnico pela sanidade
das mudas deve emitir 2 laudos de vistoria, com

SEÇÃO VI

informações de ocorrências, e encaminhar à

DA COMERCIALIZAÇÃO e TRÂNSITO DE

unidade regional da CDA em tempo para a

MUDAS DE CAFÉ

realização de fiscalização, no decorrer das
seguintes fases:

Artigo 13 - para o trânsito, comércio e uso, as

a) semeadura e, se houver, enxertia;

mudas de café devem estar:

b) liberação.

a) acompanhadas de Nota Fiscal ou de
Produtor, indicando sua origem e destino;

Artigo 10 - o viveirista deve apresentar ao final

b) acompanhadas de Permissão de Trânsito;

da produção, relativa a cada plano, um

c) identificadas com etiquetas onde constem os

relatório,

seguintes dados sobre a muda e viveiro:

em

modelo

próprio,

sobre

as

ocorrências sanitárias, produção total, destino

c 1) nome do viveirista;

das

c 2) identificação do viveiro;

mudas e outras informações requeridas pela

c 3) números de registros e cadastros exigidos

CDA.

pela legislação;
c 4) espécie;

Artigo 11 – Havendo o atendimento de todas as

c 5) cultivar;

exigências estabelecidas, e comprovando-se a

c 6) porta enxerto, se houver;

sanidade das mudas por vistorias, fiscalizações

c 7) número do lote.

e exames laboratoriais, a unidade regional da

d) isentas de nematóides nocivos ao cafeeiro e

CDA emitirá um Certificado Fitossanitário para

outras pragas consideradas restritivas a sua

as mudas, após o recolhimento da respectiva

produção, que venham a ser proibidas;

taxa, de acordo com o artigo 51, do Decreto

e) obedecer todas as exigências da Unidade

45.211, de 19-09-2000.

Federativa destinatária.
Parágrafo único – no caso de mudas de uma só

Artigo 12 – Havendo comprovação de praga
restritiva, através de laudo laboratorial, deverá

cultivar, procedentes de um único viveiro e
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destinadas a um único plantio, a identificação

antecipada de 48 (quarenta e oito) horas e após

poderá constar apenas da nota fiscal.

a comprovação da sanidade, do atendimento
das exigências estabelecidas, e apresentação do

Artigo 14 – para efeito de controle da

Certificado Fitossanitário de Origem - CFO,

fiscalização, deverá ser mantido no viveiro, um

junto com a solicitação.

livro com registro de comercialização das
mudas, indicando a data, quantidade, cultivar,

Artigo 17 - o detentor de mudas deve cumprir a

número da nota fiscal, número da Permissão de

legislação em vigor e propiciar à Unidade

Trânsito e comprador.

Regional de Defesa Agropecuária as condições
necessárias para o exercício de suas funções,

Artigo 15 - As mudas de café, produzidas em

comunicando por escrito em prazo não superior

outros Estados e destinadas ao plantio no

a 15 dias, qualquer alteração ou irregularidade

Estado de São Paulo, além das exigências do

ocorrida nas condições iniciais que permitiram

artigo 5, deverão contar, obrigatoriamente, com

o cadastramento.

Autorização de Entrada e Trânsito, emitida pela
Coordenadoria de Defesa Agropecuária – CDA.

Artigo 18 - Cumpre ao detentor de mudas de

Parágrafo único - a Autorização de Entrada e

café e ao Responsável Técnico, levar ao

Trânsito somente será emitida, pela CDA,

conhecimento da Unidade Regional de Defesa

mediante apresentação, pelo interessado, de

Agropecuária, por escrito, as ocorrências que

documento

possam vir a comprometer os objetivos visados

de

comprovação

de

sanidade

emitido pelo órgão de Defesa Sanitária Vegetal

nesta portaria.

da Unidade Federativa de origem, e para mudas
que atendam à legislação em vigor no Estado de

Artigo 19 - Será dado conhecimento ao

São Paulo.

público,

pela

Coordenadoria

de

Defesa

Agropecuária - CDA, dos viveiros de produção
SEÇÃO VII

de mudas de café cadastrados.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 20 - As solicitações e comunicações,
Artigo 16 – a emissão de Permissão de

necessárias em função da presente portaria,

Trânsito, por órgão da CDA, somente ocorrerá

deverão ser feitas por escrito à Unidade

mediante

Regional de Defesa Agropecuária.

solicitação,

pelo

interessado,
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Artigo 21 – O não cumprimento dos requisitos
estabelecidos nesta Portaria, sujeita ao infrator
às sanções estabelecidas pelo Decreto Estadual
45.211, de 19-09-2000, que regulamenta a Lei
10.478, de 22-12-1999, que dispõe sobre a
adoção de medidas de defesa sanitária vegetal
no âmbito do Estado de São Paulo.

Artigo 22 - Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
Artigo 23 – Fica revogada a Portaria CDA 26
de, 12-09-2007.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 30, DE 24 DE AGOSTO DE 2011

O SECRETÁRIO SUBSTITUTO DE DEFESA

Cucurbitaceae e Myrtaceae, provenientes do

AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA

Estado de Roraima somente poderão transitar

AGRICULTURA,

E

para outra UF após inspeção da partida efetuada

ABASTECIMENTO, no uso das atribuições

por agente do Órgão Estadual de Defesa

que lhe conferem os arts. 10 e 42 do Anexo I do

Agropecuária do Estado de Roraima e emissão

Decreto nº 7.127, de 4 de março de 2010, tendo

da Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV.

em vista o disposto no Decreto no 24.114, de

§ 1º Estão sujeitas às mesmas exigências

12 de abril de 1934, no Decreto nº 5.741, de 30

descritas no caput desse artigo as partidas de

de março de 2006, na Instrução Normativa

Alface

MAPA nº 34, de 8 de setembro de 2009, e o

vulgaris), espigas de Milho (Zea mays) com

que consta do Processo nº 2100 0 . 0 0 3 6 1 6 /

palha, flores de corte e vagens de espécies da

2 0 11 - 73, resolve:

família Fabaceae.

PECUÁRIA

(Lactuca

sativa),

Beterraba

(Beta

§ 2º A PTV será emitida após inspeção em
Art 1º Proibir a saída de mudas e de demais

amostra representativa da partida, colhida de

materiais de propagação, exceto sementes e

acordo com a seguinte tabela:

material in vitro, de qualquer espécie vegetal
do Estado de Roraima para qualquer
Unidade da Federação - UF.

Art.

2º

Os

frutos

de

Abacate

(Persea

americana), Amora (Morus spp.), Banana
(Musa spp.), Cacau (Theobroma cacao), Café
(Coffea spp.), Caqui (Diospyros kaki), Mamão
(Carica papaya), Maracujá (Passiflora spp.),
Pimentas e Pimentões (Capsicum spp.), Quiabo
(Abelmoschus esculentus), Uva (Vitis spp.),
bem como qualquer fruto das plantas do gênero
Spondias spp. ou das famílias Annonaceae,
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* em Kg (para frutos em caixas) ou unidades
(frutos e outras partes de plantas em sacos ou
unidades).
§ 3º A PTV emitida em conformidade com este
artigo deverá conter a seguinte Declaração
Adicional:

"A

partida

foi

inspecionada

conforme determina a Instrução Normativa no
[número desta Instrução Normativa] e não se
observou a presença de Maconellicoccus
hirsutus".

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA CDA-21, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011
Delimita e oficializa todo o Estado de São

Instrução Normativa MAPA 53, de 16/10/2008,

Paulo como área sob vigilância fitossanitária,

publicada no DOU em 17/10/2008, do Ministro

visando o controle da praga denominada

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

Huanglongbing (HLB) - Greening, estabelece

Decide:

aos proprietários arrendatários ou ocupantes
propriedades

Artigo 1º - Adotar critérios técnicos para

comerciais, localizadas no estado de São

delimitar e oficializar todo o Estado de São

Paulo, onde existam plantas hospedeiras

Paulo como área sob vigilância fitossanitária,

(citros ou murtas) a obrigatoriedade de

visando o controle da praga denominada

realização

de

mínimo

Huanglongbing (HLB) – Greening, que tem

trimestrais,

a

relatórios

como agente etiológico a bactéria Candidatus

semestrais sobre as vistorias realizadas,

liberibacter spp., em plantas de citros e de

padroniza o formato do relatório semestral e

murta (Murraya paniculata).

dá outras providências

Parágrafo único – para fins desta Portaria,

a

qualquer

título

de

vistorias
entrega

no
de

considera-se:
O Coordenador da Coordenadoria de Defesa

I) Huanglongbing (HLB) ou Greening - praga

Agropecuária da Secretaria da Agricultura e

de citros causada pela bactéria Candidatus

Abastecimento do Estado de São Paulo, no uso

Liberibacter sp. que habita o floema da planta

de suas atribuições legais, com fundamento nos

hospedeira, sendo propagada por enxertia ou

Art. 42, inciso I, letra “c”, do Decreto 43.512,

insetos vetores, considerada praga das mais

de 02/10/1998 e no Art. 56, do Decreto

destrutivas dos citros;

45.211/2000 de 19/09/2000 e considerando o

II) Planta hospedeira – É toda planta de citros e

disposto na Lei 10.478, de 22 de dezembro de

de murta da qual os organismos (insetos,

1999, no Decreto 45.211, de 19 /09/2000, no

ácaros, microrganismos, vírus e viróides)

Decreto 45.405, de 16/11/2000;

adquirem os nutrientes necessários para seu

A incidência e o avanço da dispersão da praga

desenvolvimento e multiplicação;

denominada Huanglongbing (HLB) - Greening

III)

no Estado de São Paulo; e o disposto na

propriedade que comercializa sua produção

Propriedade

comercial

-

É

aquela
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citrícola, possuindo no mínimo um talhão com

§ 2º - Nas propriedades não comerciais onde for

número de plantas superior a 200;

constatada a ocorrência da praga serão adotadas

IV) Unidade de Produção (Talhão) – É a

todas as atividades de defesa sanitária vegetal

quantidade de plantas delimitadas de outras

preconizadas

existentes no mesmo pomar e separado por

vigente.

nesta

Portaria

e

legislação

arruamentos, por estradas ou por carreadores
com largura superior ao espaçamento entre

Artigo 3º - O formato do relatório semestral,

linhas,

citado

cujos

limites

sejam

visíveis

e

no

artigo

anterior,

deverá

estar

previamente estabelecidos pelo produtor através

padronizado de acordo com o modelo anexo a

de um croqui;

esta Portaria e deverá conter nas suas devidas

V) Vigilância fitossanitária – Um processo

lacunas, as datas de no mínimo duas vistorias

oficial mediante ao qual se recolhe e registra

trimestrais realizadas no talhão, o número de

informações a partir de entrevistas, verificações

plantas inspecionadas e a somatória de todas as

ou outros procedimentos associados com a

plantas eliminadas em virtude do HLB,

presença ou ausência de uma praga.

constatadas

na(s)

vistoria(s)

realizada(s)

durante cada trimestre do semestre.
Artigo

2º

-

Todos

proprietários,

Parágrafo único - o relatório mencionado neste

arrendatários ou ocupantes a qualquer título de

artigo deverá ser apresentado à Coordenadoria

propriedades comerciais, localizadas em todo o

de

Estado de São Paulo que possuem plantas

preferencialmente por meio eletrônico (http:

hospedeiras

ficam

//www.cda.sp.gov.br) ou ao Escritório de

obrigados a realizarem no mínimo duas

Defesa Agropecuária - EDA de sua jurisdição,

vistorias em cada semestre, com intervalo

até 15 dias após o encerramento dos semestres

máximo de 90 dias entre elas e de entregarem

mencionados no § 1º, do artigo 2º, mesmo que

um relatório em cada semestre contendo os

não tenha sido encontrado e eliminado plantas

dados das vistorias.

contaminadas.

(citros

e/ou

os

murta),

Defesa

Agropecuária

–

CDA,

§ 1º – Os períodos semestrais mencionados
neste artigo serão considerados o de 1º de

Artigo 4º - Cabe ao Escritório de Defesa

janeiro a 30 de junho e o de 1º de julho a 31 de

Agropecuária

dezembro, de cada ano, como primeiro e

correspondente:

segundo semestres, respectivamente.

(EDA)

da

circunscrição
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I) Receber, relacionar e arquivar os relatórios

(GREENING)

citados no artigo 2º;

PROPRIETÁRIO ____ SEMESTRE – ANO

II)

Elaborar

e

implantar

sistemas

de

-

(INSPEÇÃO)

20___.

acompanhamento e controle das atividades

Nome do proprietário: CPF/CNPJ: RG

desenvolvidas no EDA, previstas nesta Portaria;

Órgão Emissor: Data Expedição:

III) Apresentar relatório, até o segundo dia útil

Nome da propriedade: CNPJ:

do

Localização: Município:

mês

subseqüente,

apresentados

nos

sobre

os

relatórios

dados

semestrais

recebidos dos produtores;
IV)

Apresentar

Endereço p/ Correspondência:
Município:

relatórios

das

atividades

CEP: Telefone:

desenvolvidas dentro das unidades pertencentes

Nome do Arrendatário (1): CPF /CNPJ:

ao EDA, para cumprimento desta Portaria;

E-mail:

V) Cumprir e fazer cumprir as determinações,

Endereço p/ Correspondência:

as decisões, os prazos para desenvolvimento

Município:

dos

CEP: Telefone:

trabalhos

para

PELO

controle

da

praga

Huanglonbing (HLB) - Greening, aplicando

Talhão:

medidas e impondo penalidades, conforme

Data de Plantio do talhão:

previsto nesta Portaria e demais legislação em

Área do talhão (ha):

vigor.

Produtividade do talhão (caixas de 40,8kg):
Quantidade inicial de plantas do talhão:

Artigo 5° - Esta Portaria entra em vigor na data

Variedade do talhão:

de sua publicação, revogadas as disposições em

Data do Término da Inspeção do 1º trimestre do

contrário, especialmente a Portaria CDA 4, de

ano de 20___:

12/03/2009

Nº de Plantas Eliminadas no 1º Trimestre –

e

a

Portaria

CDA

16,

de

30/12/2009.

HLB:
Nº de Plantas Eliminadas no 1º Trimestre –
ANEXO

Cancro Cítrico:
Nº de Plantas Eliminadas no 1º Trimestre –

RELATÓRIO SEMESTRAL DE VISTORIAS

Declínio:

DE PLANTAS HOSPEDEIRAS DO AGENTE

Nº de Plantas Eliminadas no 1º Trimestre –

CAUSAL DO HUANGLONGBING-HLB ou

CVC:
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Nº de Plantas Eliminadas no 1º Trimestre –

Nº de Plantas Eliminadas no 2º Trimestre –

Gomose:

Outros Motivos:

Nº de Plantas Eliminadas no 1º Trimestre –

Nº de Plantas Replantadas no 2º Trimestre:

Leprose:

Nº de Plantas Inspecionadas no 2º Trimestre:

Nº de Plantas Eliminadas no 1º Trimestre –

Quantidade Final de Plantas no 2º Trimestre:

Reforma de Talhão:

Área total de talhões (ha):

Nº de Plantas Eliminadas no 1º Trimestre –

Média de produtividade dos talhões (caixas de

Mudança de Cultura:

40,8kg):

Nº de Plantas Eliminadas no 1º Trimestre –

Quantidade total inicial de plantas:

Outros Motivos:

Quantidade total de plantas replantadas:

Nº de Plantas Replantadas no 1º Trimestre:

Quantidade total de plantas inspecionadas:

Nº de Plantas Inspecionadas no 1º Trimestre:

Quantidade total final de plantas:

Quantidade Final de Plantas no 1º Trimestre:

Local e Data: __________, ____ de _________

Data do Término da Inspeção do 2º trimestre do

de

ano de 20___:

______________________________________

Nº de Plantas Eliminadas no 2º Trimestre –

__. Assinatura do Proprietário / Arrendatário

HLB:

Observações: - (1) Se o declarante for

Nº de Plantas Eliminadas no 2º Trimestre –

arrendatário, deverá se identificar nesse campo

Cancro Cítrico:

e identificar o proprietário da terra.

Nº de Plantas Eliminadas no 2º Trimestre –
Declínio:
Nº de Plantas Eliminadas no 2º Trimestre –
CVC:
Nº de Plantas Eliminadas no 2º Trimestre –
Gomose:
Nº de Plantas Eliminadas no 2º Trimestre –
Leprose:
Nº de Plantas Eliminadas no 2º Trimestre –
Reforma de Talhão:
Nº de Plantas Eliminadas no 2º Trimestre –
Mudança de Cultura:

_____
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 4, DE 27 DE MARÇO DE 2012

O

SECRETÁRIO

DE

DEFESA

V - entre áreas com ocorrência de Sigatoka

AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA

Negra, vedada a passagem por Área Livre ou

AGRICULTURA,

E

UF considerada de ocorrência da praga, que

ABASTECIMENTO, no uso das atribuições

tenha solicitado a revisão de sua condição

que lhe conferem os arts. 10 e 42 do Anexo I do

fitossanitária, nos termos do § 1º do art. 11; ou

Decreto nº 7.127, de 4 de março de 2010, tendo

VI - de Unidade de Produção sob Sistema de

em vista o disposto na Instrução Normativa nº

Mitigação de Risco para Sigatoka Negra para as

54, de 4 de dezembro de 2007, e o que consta

demais áreas." (NR)

do Processo nº 21000.005828/2008-90, resolve:

"Art.

PECUÁRIA

11.

............................................................................
Art. 1º Alterar o caput do art. 2º e

§ 1º A UF onde ocorreu detecção de Sigatoka

acrescentar os incisos I a VI, e no art. 11

Negra poderá solicitar a revisão de sua

acrescentar os §§ 1º, 2º, 3º e 4º, ambos, da

condição fitossanitária após 5 (cinco) anos sem

Instrução Normativa nº 17, de 31 de maio de

a presença da praga.

2005, que passam a vigorar com a seguinte

§ 2º O reconhecimento de Área Livre de

redação:

Sigatoka Negra em município onde houve
detecção da praga somente poderá ocorrer após

"Art. 2º O trânsito de frutos de bananeira nas

10 (dez) anos sem novas detecções.

Unidades da Federação - UF somente poderá

§ 3º O Órgão Estadual de Defesa Sanitária

ocorrer nos seguintes casos:

Vegetal - OEDSV, responsável pela solicitação,

I - entre Áreas Livres de Sigatoka Negra;

deverá

II - entre UF sem ocorrência de Sigatoka Negra,

anual

ressalvadas as Áreas Livres;

propriedades produtoras de banana e 2% (dois

III - de Área Livre de Sigatoka Negra para área

por cento) das propriedades produtoras de

com ocorrência da praga;

helicônias, abrangendo áreas homogêneas onde

IV - de UF sem ocorrência de Sigatoka Negra

a praga é considerada presente.

para área com ocorrência da praga;

§ 4º A unidade de sanidade vegetal da

realizar
em

respectiva

5%

SFA

levantamento
(cinco

deverá

por

fitossanitário
cento)

supervisionar

das

os

827

levantamentos

realizados

pelo

OEDSV,

emitindo Parecer Técnico acerca de sua
realização." (NR)

Art. 2º Alterar o art 4º, e os itens 3.8.3 e 5.4
do Anexo I, todos, da Instrução Normativa
nº 17, de 31 de maio de 2005, que passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4º Proibir o trânsito de mudas de
bananeira, não micropropagadas, que não sejam
provenientes de bananais de Áreas Livres de
Sigatoka Negra." (NR)
"ANEXO

I

............................................................................
3.8.3. A fiscalização de defesa vegetal, quando
necessário, deverá lacrar a carga emitindo as
PTVs nas próprias casas de embalagens ou nas
barreiras de fiscalização fitossanitárias mais
próximas das casas de embalagens, anotando o
número dos lacres nas PTVs.
............................................................................
5.4. A carga destinada à outra Área Livre de
Sigatoka Negra, que transitar por Unidade da
Federação com ocorrência da praga, deverá
estar amarrada e lacrada, garantindo a origem
do produto.
............................................................................
" (NR)

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data de sua publicação.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 8, DE 17 DE ABRIL DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO, INTERINO, DA

descascados. (Acrescentado pela Instrução

AGRICULTURA,

Normativa 6/2013/MAPA)

PECUÁRIA

E

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II,

Art. 2º Os frutos de Citrus spp. provenientes de

da Constituição, tendo em vista o disposto no

UF com ocorrência da praga poderão transitar

Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, no

para outras UFs desde que passem por

Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, e o

beneficiamento seguido de inspeção.

que consta do Processo nº 21000.005697/2008-

§ 1º O beneficiamento deverá constar de, no

41, resolve:

mínimo, imersão de frutos em solução de
hipoclorito de sódio a 200 ppm por 10 minutos,

Art. 1º Proibir o trânsito de vegetais e suas

seguida de lavagem com solução de detergente

partes das espécies Citrus spp., Cocos

neutro, escovação, secagem e aplicação de cera.

nucifera, Acacia sp., Azadirachta indica,

§ 2º A inspeção será realizada pelo Responsável

Melia

Técnico

azedarach

e

Sorghum

bicolor,

habilitado
de

para
Origem

Certificação

hospedeiras do Ácaro Hindu dos Citros

Fitossanitária

em

amostra

(Schizotetranychus hindustanicus), quando

representativa de cada partida, colhida de

oriundas de Unidades da Federação (UF)

acordo com a seguinte tabela:

onde seja constatada, por laudo laboratorial
oficial, a presença da praga. (Redação dada
pela Instrução Normativa 6/2013/MAPA)
______________________________________
_______________________________
Redações Anteriores

§ 3º O Certificado Fitossanitário de Origem -

Parágrafo único. Excetuam-se desta proibição o

CFO ou Certificado Fitossanitário de Origem

material in vitro e a madeira serrada de todas as

Consolidado - CFOC deverá conter a seguinte

espécies relacionadas no caput deste artigo,

Declaração

assim como os frutos de Cocos nucifera secos e

imersos em solução de hipoclorito de sódio a

Adicional:

"Os

frutos

foram

200 ppm por 10 minutos, seguido de lavagem

829

com solução de detergente neutro, escovação,
secagem e aplicação de cera e encontram-se
livres do Ácaro Hindu dos Citros".
§ 4º Para o trânsito de frutos, será exigida a
Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV)
devidamente

embasada

em

Certificado

Fitossanitário de Origem (CFO) ou Certificado
Fitossanitário de Origem Consolidado (CFOC)
com a seguinte Declaração Adicional:
"A partida atende às exigências constantes da
Instrução Normativa nº [número desta Instrução
Normativa] e encontra-se livre do Ácaro Hindu
dos Citros".

Art. 3º Excetuam-se das exigências descritas
nesta

Instrução

Normativa

os

vegetais

hospedeiros e suas partes, oriundos de Área
Livre

da

Praga

hindustanicus,
Ministério

da

(ALP)

Schizotetranichus

oficialmente

instituída

Agricultura,

Pecuária

pelo
e

Abastecimento, devendo essa condição ser
atestada por PTV embasada em CFO ou CFOC
com a seguinte Declaração Adicional:
"A partida é proveniente de Área Livre da
Praga Ácaro Hindu dos Citros".

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Instrução Normativa nº
34, de 8 de setembro de 2009 .
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RESOLUÇÃO SAA-27, DE 16 DE MAIO DE 2012

Altera dispositivo da Resolução SAA 9, de
15-03-2007

A Secretária de Agricultura e Abastecimento,
considerando a necessidade de prevenir a
disseminação da doença, que tem como agente
causal

o

fungo

Phakopsora

pachyrhizi,

denominada Ferrugem Asiática da Soja, nas
lavouras paulistas, resolve:

Artigo 1º - O Artigo 1º, da Resolução SAA 9,
de 15-03-2007, que

estabelece o Vazio

Sanitário para o Controle da Ferrugem Asiática
da Soja, passa a vigorar

com a seguinte

redação:
“ Artigo 1º - Fica aprovado por 90 dias, no
período de 15 de junho a 15 de setembro, no
território do Estado de São Paulo, o vazio
sanitário para a cultura da soja (Glicyne Max
(L.) Merril). “ NR

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor a
partir da sua publicação. (PSAA 0237/04)
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PORTARIA CDA-15, DE 24 DE AGOSTO DE 2012

O Coordenador da Defesa Agropecuária,

Artigo 1º Caberá ao Diretor do Grupo de

conforme Artigo 29 Inciso I, alínea “f” do

Defesa Sanitária Vegetal emitir, mediante

Decreto 43.512, de 2/10/98 e, Considerando:

requerimento do interessado, a Certidão de

O constante da Lei Estadual 6.171, de 4/7/1988,

Adimplência

com alterações pela Lei Estadual 8.421, de 23-

Conservação e Preservação do Solo Agrícola

11-1993;

no Estado de São Paulo.

o Decreto Estadual 41.719, de 16/4/1997, com

Parágrafo

único.

alterações dos Decretos Estaduais 44.884, de

protocolar,

em

11/5/2000, e 45.273, de 6/10/2000;

Coordenadoria

Que a cultura da cana-de-açúcar é considerada

requerimento de solicitação que conste:

de peculiar interesse do Estado;

1) declaração de que todas as propriedades dos

Que a Companhia Estadual de Tecnologia e

seus fornecedores de cana-de-açúcar estão em

Saneamento Ambiental do Estado de São

conformidade com as determinações da Lei

Paulo, da Secretaria de Estado do Meio

Estadual no 6.171, de 4/7/1988, com alterações

Ambiente, passará a exigir das Usinas de

pela Lei Estadual no 8.421, de 23-11-1993, e

Açúcar e Álcool estabelecidas no território

seus regulamentos;

paulista, a regularidade das

2) relação de fornecedores e propriedades,

propriedades

à

Legislação

O

interessado

qualquer
de

de

Defesa

estabelece a Lei de Uso e Conservação do Solo

3)

Agrícola, e

georreferenciados, em formato digital.

respectivas

da

Agropecuária,

impressa e em formato digital;
das

deverá

Unidade

agrícolas dessas e de seus fornecedores no que

mapas

Uso,

propriedades,

Que compete à Secretaria de Estado da
Agricultura

e

Abastecimento,

através

da

Artigo 2º Caberá ao Centro de Fiscalização de

Coordenadoria de Defesa Agropecuária, a

Insumos e Conservação do Solo autuar os

aplicação da Legislação do Uso e Conservação

documentos recebidos e, por intermédio de seu

do Solo Agrícola, neste Estado.

Diretor, informar a situação em que se

Decide:

encontram as propriedades do requerente e de
seus fornecedores, pelo exame dos processos
que porventura existam em seus nomes em

832

tramitação no âmbito da Coordenaria de Defesa

legislação em qualquer de seus termos, esta

Agropecuária.

situação será cientificada ao requerente, a

§ 1º Caso seja encontrada uma ou mais

certidão emitida, automaticamente cancelada e

propriedades com infringência ao estabelecido

o fato, comunicado à Companhia Estadual de

na legislação de Uso e Conservação do Solo

Tecnologia e Saneamento Ambiental para as

Agrícola, o fato será devidamente certificado

providências de sua alçada.

nos autos, cabendo ao Diretor do Grupo de
Defesa Sanitária Vegetal, neste caso, indeferir o

Artigo 4º Ficam aprovados na forma do Anexo

requerimento.

I desta Portaria os seguintes formulários:

§ 2º Caso seja(m) encontrada(s) propriedade(s)

Formulário I – Requerimento de Certidão de

do

ele

Adimplência à Lei do Uso, Conservação e

relacionado(s), com processo(s) em trâmite por

Preservação do Solo Agrícola; Formulário II –

infringência à legislação, cujo andamento esteja

Relação de Fornecedores e Propriedades.

requerente,

rigorosamente

ou

daquele(s)

atendendo

por

todas

as

condicionantes estabelecidas na Lei e seus

Artigo 5º Esta Portaria entrará em vigor na data

regulamentos, será(ão) esta(s) considerada(s)

de sua publicação.

como se adimplente(s) fosse(m), devendo,
entretanto, este fato ser certificado nos autos.
§

3º

Após

exame

e

aprovação

Requerimento de Certidão de Adimplência

das

condicionantes, a minuta da decisão será

Ao Diretor do Grupo de Defesa Sanitária

preparada

Vegetal (GDSV)

pelo

Diretor

do

Centro

de

Fiscalização de Insumos e Conservação do Solo

Tipo: Legislação de Uso, Conservação e

e submetida ao Diretor do Grupo de Defesa

Preservação do Solo

Sanitária Vegetal para emissão da certidão.

Formulário I
Pedido inicial Renovação Nº do Processo SAA:

Artigo 3º A certidão terá prazo de validade de

______________________

24 meses, a contar da data da sua emissão.

1 – Dados da empresa

Parágrafo único. A qualquer tempo, se for

Nome:

alterada a situação legal do requerente ou de

______________________________________

propriedades de seus fornecedores, no caso de

_________________________________

aplicação de penalidade por inobservância da

833

CNPJ:

_______________________________

no 44.884, de 11-05-2000, e no 45.273, de 6 de

Inscrição

outubro de 2000.

Estadual: ________________________

Requeiro por este instrumento a Certidão de

Endereço:

Adimplência à Legislação do Uso, Conservação

______________________________________

e

______________________________

propriedades aqui relacionadas.

Município:

Pelo deferimento.

______________________________________

_______________________________, ____ de

______ CEP: ___________ - ______

___________________ de ______

Telefone:

(__)

______________

E_mail:

Preservação

do

Solo

Agrícola

das

______________________________________

______________________________________

___

_____

Representante legal da empresa

2 – Documentação

Nome:

Os fornecedores e respectivas propriedades

_________________________________

estão relacionados e classificados no formulário

RG nº ________________

II do Anexo I, entregue em formatos impresso e

CPF nº ___________________________

digital, na extensão XLS. Os mapas individuais

Formulário II - Relação de propriedades e

das

fornecedores

propriedades

georreferenciadas

estão

copiados em formato digital, na extensão

Condição de uso

DWG, informando o Datum, e em sistema de

Fornecedor

projeção UTM.

[Prop./arrend./parceiro] - Nome da propriedade

Declaro

que

todas

as

propriedades

-

CPF/CNPJ

dos

- Nome do proprietário - CPF - Nº matrícula no

fornecedores de cana-de-açúcar da empresa

RI Coordenadas em UTM - Áreas (ha) -

acima estão em conformidade à Lei Estadual

Produção estimada de Bairro - Município -

6.171, de 4 de julho de 1988, com alterações da

Long. - Total Cana-de-açúcar - canade-açúcar

Lei Estadual 8.421, de 23-11-1993, que dispõe

(t).

sobre o Uso, Conservação e Preservação do
Solo Agrícola, regulamentada pelo Decreto
Estadual 41.719, de 16-04-1997, com as
alterações introduzidas pelos decretos estaduais
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PORTARIA CDA-20, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012

Estabelece

os

fornecimentodo

o

A necessidade de autorização prévia junto à

denominado

CETESB para o uso da Queima controlada em

procedimentos
documento

para

Manifestação Sobre o Uso da Queima

práticas agrícolas, pastoris e florestal;

Controlada,

A

visando

a

obtenção

de

demanda

dos

produtores

rurais

pelo

autorização junto à Companhia Ambiental

documento exigido pela CETESB denominado

do Estado de São Paulo – CETESB e

de Manifestação Sobre o Uso da Queima

padroniza os modelos da Manifestação

Controlada (anexo I), sobre a necessidade do
uso da queima controlada;

O Coordenador da Coordenadoria de Defesa

Decide:

Agropecuária da Secretaria da Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, com

Artigo 1º - A Secretaria de Agricultura e

fundamento nos Art. 42, inciso I, letra “c”, do

Abastecimento do estado de São Paulo, através

Decreto 43.512, de 02-10-1998;

da Coordenadoria Defesa Agropecuária-CDA,

Considerando:

fornecerá a Manifestação exigida pela CETESP

A lei estadual 10.478 de 22 de Dezembro de

para fins de obtenção de autorização para a

1.999, que dispõe sobre a adoção de medidas de

queima controlada.

defesa sanitária vegetal, regulamentada pelo
Decreto estadual 45.211 de 19 de Dezembro de

Artigo 2º - O formato da Manifestação, citado

2.000;

no artigo anterior, deverá estar padronizado de

A lei estadual 10.212 de 08 de Janeiro de 1.999

acordo com o anexo I desta portaria.

que permite a queima de restos de culturas
cítricas;

Artigo 3º - O interessado deverá requerer à

O disposto na lei estadual 10.547, de 2 de Maio

CDA, a Manifestação Sobre o Uso da Queima

de 2.000, que disciplina o uso do fogo em

Controlada de restos de vegetais.

práticas

§ 1º- Do requerimento deverá constar os

agrícolas,

pastoris

ou

florestais,

regulamentada pelo Decreto Estadual 56.571,

seguintes dados:

de 22-12-2010;

nome do proprietário;
CPF ou CNPJ do proprietário;

835

RG do proprietário;

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL:

Denominação do Imóvel;

DENOMINAÇÃO:

Coordenadas do imóvel;

COORDENADAS: W: S:

Número da matrícula do imóvel;

NÚMERO DE MATRÍCULA:

Número do Imóvel na Receita Federal- NIRF

NUMERO NA RECEITA FEDERAL – NIRF:

Código do INCRA;

CÓDIGO DO INCRA:

Cultura na qual será usada a queima controlada

CULTURA EM QUE SERÁ UTILIZADA A
QUEIMA CONTROLADA:

Artigo 4º - A referida manifestação será

Atesto,

fornecida após a verificação da necessidade do

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,

uso da queima controlada como fator de

- CETESB, para a queima controlada, e de

produção e manejo de atividades agrícolas,

acordo com a Lei Estadual 10.5457, de 02-05-

pastoris

a

2000, regulamentada pelo Decreto 56.671, de

disseminação de pragas e ainda a situação do

22-12-2010, em seus artigos 2° e 3°, que

interessado com relação às exigências legais

disciplina o uso do fogo em práticas agrícolas,

perante à CDA, principalmente quanto a

pastoris ou florestais, mediante a queima

entrega dos relatórios semestrais referentes às

controlada

inspeções de greening realizadas, quando for o

estabelecido pela Lei Estadual 10478 de

caso.

22/12/1.999, regulamentada pelo Decreto n°

e

florestais,

visando

evitar

para

fins

e

de

obtenção

levando-se

em

junto

conta

à

o

45211 de 19-12-2000, que dispõe sobre a
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA

DE

AGRICULTURA

adoção de medidas de defesa sanitária vegetal,
E

ABASTECIMENTO
COORDENADORIA

e ainda a Lei Estadual 10212 de 08/01/199, que
permite a queima de restos de culturas cítricas

DE

DEFESA

que no imóvel acima identificado há a

AGROPECUÁRIA – C.D.A

necessidade de uso do fogo para queima de

Anexo I

restos

N° /EDA

identificada, provenientes da sua eliminação

IDETIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO:

como fator de produção e manejo agrícola,

NOME:

visando evitar a disseminação de pragas.

CPF/CNPJ:

Local e data

RG:

Assinatura

vegetais

da

cultura

também

ali
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Identificação
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 35, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012
O Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e

Anexo I - Modelo de Requerimento de

Abastecimento, no uso da atribuição que lhe

Inscrição

confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da

Sementes;

Constituição, tendo em vista o disposto na Lei

Anexo II - Modelo de Requerimento de

nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, no Decreto

Inscrição de Plantas Fornecedoras de Material

nº 5.153, de 23 de julho de 2004, na Instrução

de Propagação;

Normativa MAPA nº 9, de 2 de junho de 2005,

Anexo III - Modelo de Requerimento de

na Instrução Normativa MAPA nº 24, de 16 de

Inscrição de Viveiro;

dezembro de 2005, na Instrução Normativa

Anexo IV - Modelo de Declaração de Inscrição

MAPA nº 22, de 27 de agosto de 2012, e o que

de Área para Produção de Mudas para Uso

consta do Processo nº 21000.007606/2011- 15,

Próprio;

resolve:

Anexo V - Modelo de Requerimento de

de

Campo

para

Produção

de

Renovação da Inscrição de Campo para
Art. 1º Estabelecer as normas para a

Produção de Sementes;

produção e comercialização de material de

Anexo VI - Modelo de Requerimento de

propagação de cafeeiro (Coffea arabica L. e

Renovação

Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) e

Fornecedoras de Material de Propagação;

os seus padrões, com validade em todo o

Anexo VII - Modelo de Relação de Campos

território nacional, visando à garantia de sua

para Produção de Sementes;

identidade e qualidade.

Anexo VIII - Modelo de Relação de Campos de

Parágrafo único. Os padrões de produção e

Produção de Sementes para Renovação da

comercialização de sementes de cafeeiro estão

Inscrição;

dispostos no Anexo XXII desta Instrução

Anexo IX - Modelo de Caracterização do

Normativa.

Viveiro;

da

Inscrição

de

Plantas

Anexo X - Modelo de Laudo Técnico para
Art. 2º Aprovar os modelos dos formulários

Renovação

da

Inscrição

das

Plantas

dispostos nos seguintes Anexos:

Fornecedoras de Material de Propagação;
Anexo XI - Modelo de Laudo de Vistoria de
Campo de Produção de Sementes;
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Anexo XII - Modelo de Laudo de Vistoria de

Ministério

Planta Fornecedora de Material de Propagação;

Abastecimento - MAPA.

Anexo XIII - Modelo de Laudo de Vistoria de

§ 1º As mudas de que trata o caput deverão ser

Viveiro;

formadas a partir de sementes de uma das

Anexo XIV - Modelo de Certificado de

seguintes categorias:

Material de Propagação;

I - semente genética;

Anexo XV - Modelo de Certificado de Mudas;

II - semente básica;

Anexo

III - semente certificada de primeira geração -

XVI

-

Modelo

de

Termo

de

Conformidade de Material de Propagação;
Anexo

XVII

-

Modelo

de

da

Agricultura,

Pecuária

e

C1;

Termo

de

IV - semente certificada de segunda geração -

Conformidade;

C2; ou

Anexo XVIII - Modelo de Mapa de Produção e

V - semente S1.

Comercialização de Sementes;

§ 2º O campo será inscrito em uma das

Anexo XIX - Diagrama de raiz defeituosa;

categorias subsequentes à categoria da semente

Anexo XX - Modelo de Mapa de Produção e

que originou as mudas.

Comercialização de Material de Propagação e

§ 3º Quando se tratar da espécie Coffea

Anexo XXI - Modelo de Mapa de Produção e

canephora Pierre ex A. Froehner, as mudas só

Comercialização de Mudas.

poderão ser formadas a partir de sementes da
categoria "semente genética" e o campo será

CAPÍTULO I

inscrito na categoria S2.

DA PRODUÇÃO DE SEMENTES DE

Art. 4º A inscrição do campo de produção de

CAFEEIRO

sementes de cafeeiro deverá ser solicitada ao
órgão de fiscalização da Unidade da Federação

Art. 3º O campo de produção de sementes de

até o dia 31 de dezembro do ano anterior ao da

cafeeiro deverá ser formado por plantas cujas

colheita das sementes, mediante a apresentação

mudas se originaram de:

dos seguintes documentos:

I - viveiro inscrito no órgão de fiscalização; ou

I - requerimento de inscrição de campo para

II - material de propagação reservado para uso

produção de sementes, conforme modelo

próprio

constante

proveniente

de

área

inscrita

no

Normativa;

do

Anexo

I

desta

Instrução
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II - relação de campos para produção de

a) nota fiscal em nome do produtor ou do

sementes, em duas vias, conforme modelo

cooperante, quando adquiridas de terceiros; e

constante do Anexo VII, com as respectivas

b) Certificado de Mudas, conforme modelo

coordenadas geodésicas (latitude e longitude),

constante do Anexo XV desta Instrução

no Sistema Geodésico Brasileiro, expressas em

Normativa, para a categoria Muda Certificada,

graus, minutos e segundos, tomadas no ponto

ou Termo de Conformidade de Mudas,

mais central do campo;

conforme modelo constante do Anexo XVII

III - roteiro detalhado de acesso à propriedade,

desta Instrução Normativa, para a categoria

onde está localizado o campo de produção;

Muda; ou

IV - croqui do campo delimitando sua área na

II - quando se tratar de sementes:

propriedade;

a) Declaração de inscrição de área para

V - comprovante de recolhimento da taxa

produção de mudas para uso próprio, conforme

correspondente;

modelo constante do Anexo IV desta Instrução

VI - Anotação de Responsabilidade Técnica -

Normativa, com a comprovação de entrega no

ART relativa ao projeto técnico;

MAPA;

VII - comprovante da origem do material de

b) nota fiscal de aquisição das sementes

propagação;

utilizadas para formação das mudas; e

VIII - autorização do detentor dos direitos da

c) Atestado de Origem Genética, para a

propriedade intelectual da cultivar, no caso de

categoria Genética; ou Certificado de Semente,

cultivar protegida no Brasil; e

para as categorias Básica e Certificada; ou

IX - contrato com o certificador, quando for o

Termo de Conformidade, para a categoria S1;

caso.

ou documentos que permitiram a internalização
das sementes, quando importadas.

Art. 5º A comprovação da origem do material
de propagação, prevista no inciso VII do art. 4º

Art. 6º O campo habilitado para a produção de

desta Instrução Normativa, deverá estar em

sementes de cafeeiro anteriormente à vigência

quantidade compatível com a área a ser inscrita

da Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003,

e será feita mediante a apresentação, ao órgão

poderá ser inscrito para a produção de

de

sementes,

fiscalização,

de

cópia

dos

seguintes

mediante
prevista

a

apresentação
no

art.

4º

da

documentos:

documentação

desta

I - quando se tratar de mudas:

Instrução Normativa, sendo que a comprovação
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da origem do material de propagação prevista
no inciso VII do mesmo artigo poderá ser

Art. 9º As sementes de cafeeiro poderão ser

substituída por documento que ateste uma

comercializadas com base nos resultados de

habilitação anterior do campo.

viabilidade obtidos por meio do Teste de
Tetrazólio

-

TZ,

conforme

metodologias

Art. 7º O campo para produção de sementes de

estabelecidas pelo MAPA.

cafeeiro

classe

Parágrafo único. Quando utilizado o Teste de

denominada "Fiscalizada" só poderá ser inscrito

Tetrazólio, este deverá ser claramente indicado

na categoria S2.

por meio da expressão de seu resultado em

anteriormente

inscrito

na

percentagem de sementes viáveis, tanto na
Art. 8º A inscrição do campo de produção de

embalagem da semente como no Certificado de

sementes de cafeeiro terá validade de 3 (três)

Sementes ou no Termo de Conformidade de

anos e poderá ser renovada, mediante a

Sementes.

apresentação dos seguintes documentos:
I - requerimento de renovação da inscrição de

Art. 10. A análise das amostras fiscais será

campo para a produção de sementes, conforme

feita utilizandose o mesmo teste, Germinação

modelo constante do Anexo V desta Instrução

ou Teste de Tetrazólio, indicado pelo produtor

Normativa;

na embalagem das sementes.

II - relação de campos de produção de sementes
para a renovação da inscrição, em duas vias,

Art. 11. A safra de produção de sementes de

conforme modelo constante do Anexo VIII

cafeeiro deverá ser expressa pelo ano da

desta Instrução Normativa;

floração seguido do ano da colheita das

III - comprovante de recolhimento da taxa

sementes do cafeeiro.

correspondente;
IV - Anotação de Responsabilidade Técnica -

CAPÍTULO II

ART relativa ao projeto técnico;
V - autorização do detentor dos direitos da

DA PRODUÇÃO DE ESTACAS DE

propriedade intelectual da cultivar, no caso de

CAFEEIRO

cultivar protegida no Brasil; e
VI - contrato com o certificador, quando for o

Art. 12. As plantas fornecedoras de estacas:

caso.

Planta Básica, Planta Matriz, Jardim Clonal e
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Campo de Plantas Fornecedoras de Material de

VI - croqui de localização da propriedade e da

Propagação sem Origem Genética Comprovada

Planta Básica, da Planta Matriz, do Jardim

deverão ser inscritas junto ao órgão de

Clonal ou do Campo de Plantas Fornecedoras

fiscalização da Unidade da Federação.

de Material de Propagação sem Origem
Genética Comprovada na propriedade; e

Art. 13. A Planta Matriz e o Jardim Clonal

VII - autorização do detentor dos direitos da

deverão ser formados por plantas cujas mudas

propriedade intelectual da cultivar, no caso de

se originaram de:

cultivar protegida no Brasil.

I - viveiro inscrito no órgão de fiscalização; ou

§ 1º O produtor deverá comprovar a origem

II - material de propagação reservado para uso

genética prevista no inciso III do caput deste

próprio proveniente de área inscrita no MAPA.

artigo, em quantidade compatível com a área a
ser inscrita, por meio de cópia dos seguintes

Art.

14.

Para

a

inscrição

das

plantas

documentos:

fornecedoras de material de propagação, será

I - quando se tratar de inscrição de Planta

necessário apresentar ao órgão de fiscalização:

Básica: Atestado de Origem Genética;

I - requerimento de inscrição de plantas

II - quando se tratar de inscrição de Planta

fornecedoras de material de propagação, com as

Matriz:

respectivas coordenadas geodésicas (latitude e

a) nota fiscal de aquisição do material de

longitude), no Sistema Geodésico Brasileiro,

propagação, em nome do produtor ou do

expressas em graus, minutos e segundos,

cooperante, quando adquirido de terceiros; e

tomadas no ponto mais central do campo,

b) Atestado de Origem Genética do material de

conforme modelo constante do Anexo II desta

propagação oriundo de Planta Básica;

Instrução Normativa;

III - quando se tratar de inscrição de Jardim

II - comprovante de recolhimento da taxa

Clonal:

correspondente, quando for o caso;

a) nota fiscal de aquisição do material de

III - comprovação da origem genética;

propagação, em nome do produtor ou do

IV - contrato com o certificador, quando for o

cooperante, quando adquirido de terceiros; e

caso;

b) Atestado de Origem Genética do material de

V - Anotação de Responsabilidade Técnica -

propagação, quando oriundo de Planta Básica;

ART, relativa à atividade;

ou Certificado de Material de Propagação,
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conforme modelo constante do Anexo XIV,

III - contrato com o certificador, quando for o

quando oriundo de Planta Matriz; e

caso;

IV - quando se tratar de inscrição de Campo de

IV - Anotação de Responsabilidade Técnica -

Plantas

ART, relativa à atividade;

Fornecedoras

Propagação

Material

V - Laudo Técnico para Renovação da

Comprovada: Laudo Técnico para a validação

Inscrição das Plantas Fornecedoras de Material

da identidade das plantas, elaborado pelo

de Propagação, conforme modelo constante do

Responsável Técnico do produtor ou por

Anexo X desta Instrução Normativa, emitido

especialista, conforme modelo estabelecido no

pelo

Anexo XXV da Instrução Normativa MAPA nº

atestando

24, de 16 de dezembro de 2005.

características que permitiram sua inscrição; e

§ 2º A Planta Básica, a Planta Matriz e o Jardim

VI - autorização do detentor dos direitos da

Clonal habilitados para a produção de estacas

propriedade intelectual da cultivar, no caso de

anteriormente à vigência da Lei nº 10.711, de

cultivar protegida no Brasil.

2003,

a

Parágrafo único. Quando da renovação da

apresentação da documentação prevista no

inscrição, será mantida a categoria da primeira

caput deste artigo, sendo que a comprovação da

inscrição.

ser

Origem

de

Genética

poderão

sem

de

inscritos

mediante

Responsável
que

Técnico

o

material

do

produtor,

mantém

as

origem genética prevista no inciso III do caput
deste

artigo

poderá

ser

substituída

por

documento que ateste uma habilitação anterior.

Art. 16. A Planta Básica, a Planta Matriz, o
Jardim

Clonal

e

o

Campo

de

Plantas

Fornecedoras de Material de Propagação sem
Art. 15. A inscrição das plantas fornecedoras

Origem Genética Comprovada deverão ser

de estacas terá validade de 3 (três) anos e

identificados por etiqueta ou placa contendo as

poderá ser renovada, mediante a apresentação

seguintes informações:

dos seguintes documentos:

I - os dizeres "Planta Básica ou PB - seguido do

I - requerimento de renovação da inscrição de

nº do certificado de inscrição" ou "Planta

plantas fornecedoras de material de propagação,

Matriz ou PM - seguido do nº do certificado de

conforme modelo constante do Anexo VI desta

inscrição" ou "Jardim Clonal ou JC - seguido

Instrução Normativa;

do nº do certificado de inscrição" ou "Campo de

II - comprovante de recolhimento da taxa

Plantas

correspondente, quando for o caso;

Propagação sem Origem Genética Comprovada

Fornecedoras

de

Material

de
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ou CPSO - seguido do nº do certificado de

I - ter tamanho entre 3 (três) e 5 (cinco)

inscrição"; e

centímetros; e

II - nome da espécie, da cultivar e do porta-

II - possuir no mínimo 1 (uma) folha e 2 (dois)

enxerto, quando for o caso.

ramos produtivos ou plagiotrópicos.

Art. 17. A Planta Básica, a Planta Matriz, o

Art. 20. A safra de produção das estacas de

Jardim

Plantas

cafeeiro deverá ser expressa pelo ano da

Fornecedoras de Material de Propagação sem

brotação seguido do ano da colheita das estacas.

Clonal

e

o

Campo

de

Origem Genética Comprovada serão vistoriados
pelo Responsável Técnico, no mínimo, na pré-

CAPÍTULO III

colheita dos ramos ortotrópicos.
Parágrafo único. A vistoria prevista no caput

DA PRODUÇÃO DE MUDAS DE

será anotada no Laudo de Vistoria de Planta

CAFEEIRO

Fornecedora

de

Material

de

Propagação,

conforme modelo constante do Anexo XII desta

Art. 21. As mudas de cafeeiro poderão ser

Instrução Normativa.

oriundas de sementes ou de partes vegetativas e
serão produzidas nas seguintes categorias:

Art. 18. As estacas que serão utilizadas como

I - Muda Certificada; ou

materiais de propagação deverão ser retiradas

II - Muda.

de ramos ortotrópicos.
Parágrafo único. Os ramos ortotrópicos de que

Art. 22. O produtor de mudas deverá solicitar a

trata o caput deverão:

inscrição da produção do viveiro ao órgão de

I - ser oriundos do caule ou das hastes

fiscalização

principais;

anualmente, nos seguintes prazos:

II - ter idade mínima de 70 (setenta) dias,

I - para as mudas provenientes de sementes: até

contados após o início da brotação; e

15 (quinze) dias após a emergência das

III - ter de 3 (três) a 8 (oito) nós viáveis.

plântulas; e

da

Unidade

da

Federação,

II - para as mudas provenientes de partes
Art. 19. As estacas que serão utilizadas como

vegetativas:

materiais de propagação deverão:

a) até 31 de março; ou
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b) até 15 (quinze) dias após a instalação do

§ 1º O produtor deverá comprovar a origem do

viveiro, quando estiver iniciando a atividade.

material de propagação prevista no inciso III do
caput em quantidade compatível com o número

Art. 23. Para inscrever a produção do viveiro, o

de mudas a serem produzidas, apresentando os

produtor de mudas deverá apresentar ao órgão

seguintes documentos:

de fiscalização os seguintes documentos:

I - para muda produzida a partir de sementes:

I - requerimento de inscrição da produção do

a) nota fiscal em nome do produtor ou do

viveiro, conforme modelo constante do Anexo

cooperante, quando adquirida de terceiros; e

III;

b) Atestado de Origem Genética para as

II - caracterização do viveiro com as respectivas

sementes da categoria Genética; ou Certificado

coordenadas geodésicas (latitude e longitude),

de Semente para as sementes das categorias

no Sistema Geodésico Brasileiro, expressas em

Básica, Certificada de Primeira Geração - C1 e

graus, minutos e segundos, tomadas no ponto

Certificada de Segunda Geração - C2 para a

central do viveiro, conforme modelo constante

produção de Muda Certificada e Muda; ou

do Anexo IX desta Instrução Normativa, em

Termo de Conformidade para as sementes das

duas vias;

categorias S1 e S2 para a produção de Muda;

III - comprovação de origem do material de

II - para material de propagação oriundo de

propagação;

Planta Básica, Planta Matriz e Jardim Clonal:

IV - roteiro detalhado de acesso à propriedade

a) nota fiscal em nome do produtor ou do

onde está localizado o viveiro;

cooperante, quando adquirido de terceiros; e

V - croqui do viveiro;

b) Atestado de Origem Genética, para material

VI - Anotação de Responsabilidade Técnica -

proveniente de Planta Básica; ou Certificado de

ART, relativa ao projeto técnico;

Material

VII - comprovante de recolhimento da taxa

proveniente de Planta Matriz ou de Jardim

correspondente;

Clonal;

VIII - autorização do detentor dos direitos de

III - para material de propagação oriundo de

propriedade intelectual da cultivar, no caso de

Jardim Clonal não submetido ao processo de

cultivar protegida no Brasil; e

certificação

IX - contrato com o certificador, quando for o

Fornecedoras de Material de Propagação sem

caso.

Origem Genética Comprovada:

de

Propagação,

ou

de

para

Campo

de

material

Plantas
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a) nota fiscal em nome do produtor ou do

II - nome do porta-enxerto, quando for

cooperante, quando adquirido de terceiros; e

utilizado; e

b) Termo de Conformidade de Material de

III - número de mudas.

Propagação.

Parágrafo

§ 2º A comprovação da origem do material de

disponibilizar as informações previstas no caput

propagação prevista no inciso III do caput deste

de outra forma, desde que haja correlação

artigo, quando importado, será feita mediante a

destas com os canteiros.

único.

O

produtor

poderá

apresentação dos documentos que permitiram
sua internalização.

Art. 26. Os canteiros deverão ser dispostos de

§ 3º O produtor de mudas poderá alterar a

forma que os espaçamentos entre eles permitam

inscrição da produção do viveiro, devendo

a sua amostragem representativa.

neste caso comunicar ao órgão de fiscalização a
alteração ocorrida, até 15 (quinze) dias após a

Art. 27. A área reservada para a instalação do

alteração,

viveiro

por

meio

do

formulário

de

não

poderá

ser

utilizada

caracterização de viveiro previsto no inciso II

simultaneamente para qualquer outra finalidade

do caput deste artigo, anexando os documentos

diferente da produção de mudas.

referentes à alteração.
Art. 28. O viveiro deverá ser vistoriado pelo
Art. 24. O viveiro deverá estar localizado em

Responsável Técnico, mediante a emissão de

área:

Laudo de Vistoria de Viveiro, conforme

I - ensolarada;

modelo

II - com boas condições de drenagem; e

Instrução Normativa, no mínimo, nas seguintes

III - protegida contra a entrada de água oriunda

fases:

de escoamento superficial.

I - até 30 (trinta) dias após a emergência das

constante

do

Anexo

XIII desta

plântulas ou entre 60 (sessenta) a 70 (setenta)
Art. 25. As mudas no viveiro, durante o

dias após o plantio das estacas, conforme o

processo

caso; e

de

produção,

deverão

estar

identificadas individualmente ou em grupo, por
placas ou etiquetas, com no mínimo as
seguintes informações:
I - nome da espécie e nome da cultivar;

II - na pré-comercialização.
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Art. 29. As mudas serão amostradas, antes da

III - do setor central serão retiradas 4 (quatro)

comercialização, com o objetivo de verificar a

mudas e dos demais setores serão retiradas 2

presença de:

(duas) mudas de cada setor;

I - raízes defeituosas; e

IV - a subparcela que tiver apenas 1 (um) ou 2

II - Meloidogyne spp.

(dois)

canteiros

terá

aumentada

proporcionalmente a retirada do número de
Art. 30. A amostragem das mudas de cafeeiro

mudas de cada setor do canteiro, até atingir o

será realizada quando as mudas tiverem, no

mínimo de 0,1 % (zero vírgula um por cento)

mínimo, dois pares de folhas, mediante a

das mudas, nunca inferior a 30 (trinta) mudas;

adoção da seguinte metodologia:

e V - preferencialmente em mudas com

I - o viveiro será subdividido em parcelas de, no

desenvolvimento abaixo da média do setor do

máximo, 200.000 (duzentas mil) mudas de uma

canteiro.

mesma cultivar;

§ 2º As raízes coletadas que comporão a

II - cada parcela será subdividida em 4 (quatro)

amostra a ser analisada para verificar a presença

subparcelas; e

de

III - a amostragem será realizada em cada

acondicionadas em recipientes adequados e

subparcela, individualmente, retirando-se um

remetidas ao laboratório oficial ou credenciado

mínimo de 0,1% (zero vírgula um por cento) do

pertencente à Rede Nacional de Laboratórios

total das mudas, mas nunca inferior a 30 (trinta)

Agropecuários

mudas, que constituirão a amostra a ser

Atenção à Sanidade Agropecuária, inscrito no

analisada.

Registro Nacional de Sementes e Mudas -

§ 1º A coleta da amostra de que trata o caput

RENASEM, pelo produtor das mudas ou pelo

será

órgão de fiscalização, conforme o caso, em

realizada

nos

canteiros

dentro

dos

Meloidogyne

do

spp

deverão

Sistema

Unificado

ser

de

seguintes critérios:

tempo hábil.

I - a subparcela que tiver mais de 5 (cinco)

§ 3º As amostras serão enviadas ao laboratório

canteiros terá os seus canteiros amostrados

oficial ou credenciado pertencente à Rede

alternadamente;

Nacional de Laboratórios Agropecuários do

II - o canteiro a ser amostrado será dividido, em

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

seu comprimento, em 5 (cinco) setores;

Agropecuária, inscrito no Registro Nacional de
Sementes

e

Mudas

-

RENASEM,

acompanhadas das informações que permitam a
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identificação da parcela e das subparcelas

poderá ser aproveitada para a análise de

amostradas, contendo, no mínimo:

Meloidogyne spp.

I - nome e CPF ou CNPJ do produtor de mudas;
II - número da inscrição do produtor de mudas

Art. 32. A subparcela, cujo resultado da análise

no RENASEM;

comprovar a presença de Meloidogyne spp ou

III - endereço completo do produtor de mudas;

com percentagem de raízes defeituosas acima

IV - número da amostra; e

da tolerância, será condenada e as mudas serão

V - nome da espécie e da cultivar.

destruídas pelo produtor e registrado no Laudo

§ 4º O produtor deverá manter, à disposição da

de Vistoria pelo Responsável Técnico.

fiscalização, cópia do documento de remessa
das

amostras

ou

Art. 33. O Certificado de Mudas ou o Termo de

credenciado pertencente à Rede Nacional de

Conformidade será emitido com base nos

Laboratórios

Sistema

resultados da análise visual para verificação do

Sanidade

índice de raízes defeituosas e da análise

Agropecuária, inscrito no Registro Nacional de

laboratorial para Meloidogyne spp, obedecendo

Sementes e Mudas - RENASEM.

aos padrões estabelecidos nesta Instrução

Unificado

ao

laboratório

Agropecuários
de

oficial

do

Atenção

à

Normativa.
Art. 31. A determinação do percentual de
mudas com raízes defeituosas será realizada

Art. 34. A muda de cafeeiro deverá:

visualmente durante a amostragem das mudas

I - ser oriunda de haste vegetativa (ramo

prevista no art. 30 desta Instrução Normativa,

ortotrópico), quando produzida a partir de

nos seguintes casos:

estacas;

I - obrigatoriamente pelo responsável técnico; e

II - ter sistema radicular bem desenvolvido,

II - a critério da fiscalização, pelo fiscal, na fase

com no máximo de 5% (cinco por cento) das

de précomercialização das mudas.

mudas com raiz defeituosa;

§ 1º O percentual de mudas com raízes

III - estar livre de Meloidogyne spp.;

defeituosas

IV - ter, na ocasião da comercialização:

deverá

ser

anotado

pelo

Responsável Técnico no Laudo de Vistoria.

a) no mínimo, 3 (três) pares de folhas

§ 2º A amostra utilizada para determinação do

definitivas;

percentual de mudas com raízes defeituosas

b) no máximo, 8 (oito) pares de folhas
definitivas, quando se tratar de mudas com
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idade de até 6 (seis) meses; ou c) no máximo,

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13 (treze) pares de folhas definitivas, quando se
tratar de mudas com idade de até 1 (um) ano; e

Art. 36. O produtor deverá encaminhar,

V - estar aclimatada ao sol antes da

semestralmente, ao órgão de fiscalização da

comercialização.

respectiva unidade da federação, o mapa de

§ 1º A produção e a comercialização da muda

produção e comercialização de sementes, o

oriunda do processo de propagação in vitro

mapa de produção e comercialização de

deverão

material de propagação (estacas) e o mapa de

atender

também

às

exigências

estabelecidas pela Instrução Normativa MAPA

produção

e

nº 22, de 27 de agosto de 2012.

conforme modelos constantes dos Anexos

§ 2º A muda com raiz defeituosa, de que trata o

XVIII, XX e XXI, respectivamente, até as

inciso II do caput deste artigo, será assim

seguintes datas:

considerada quando possuir a raiz principal:

I - até 10 de julho do ano em curso, para a

I - enovelada, exceto quando o enovelamento

produção

ocorre apenas no fundo do recipiente; ou II -

primeiro semestre; e

deformada, com curvatura igual ou menor a 90

II - até 10 de janeiro do ano seguinte, para a

(noventa) graus em relação ao seu eixo,

produção

conforme diagrama constante do Anexo XIX

segundo semestre.

e

e

comercialização

comercialização

comercialização

de

mudas,

ocorrida

ocorrida

no

no

desta Instrução Normativa.
§ 3º Quando a muda for produzida a partir de

Art. 37. Esta Instrução Normativa entra em

estacas, o número mínimo de raízes principais

vigor na data de sua publicação.

sem defeito deverá ser igual ou superior a 3
(três).

Art. 38. Fica revogada a Instrução Normativa
MAPA nº 44, de 28 de outubro de 2009.

Art. 35. A safra de produção de mudas deverá
ser expressa pelo ano da semeadura ou do

ANEXOS

plantio das estacas, conforme o caso, seguido
do ano da comercialização das mudas.

CAPÍTULO IV

ANEXO I
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MODELO DE REQUERIMENTO DE

I - Relação dos Campos para Produção de

INSCRIÇÃO DE CAMPO PARA

Sementes, conforme modelo constante do

PRODUÇÃO DE SEMENTES

Anexo VII desta Instrução Normativa, em
DUAS vias;

IDENTIFICAÇÃO

DO

PRODUTOR

DE

II - roteiro detalhado de acesso à propriedade

SEMENTES

onde está localizado o campo de produção;

NOME:

III - croqui do campo delimitando sua área na

CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO NO RENASEM Nº:

propriedade;

ENDEREÇO:

IV - comprovante de recolhimento da taxa

TELEFONE: ENDEREÇO ELETRÔNICO:

correspondente;

MUNICÍPIO/UF: CEP:

V - Anotação de Responsabilidade Técnica -

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

ART relativa ao projeto técnico;

Endereço, com roteiro de acesso, do local onde

VI - comprovação da origem do material de

os documentos exigidos pela legislação ficarão

propagação, mediante cópia de:

disponíveis ao órgão de fiscalização, quando

a) nota fiscal em nome do produtor ou do

estes forem mantidos fora da propriedade sede

cooperante, quando adquirido de terceiros; e

do processo de

b) Certificado de Muda, para a categoria Muda

produção:

Certificada, ou Termo de Conformidade, para a

IDENTIFICAÇÃO

DO

RESPONSÁVEL

categoria Muda; ou

TÉCNICO

c) declaração de inscrição de área para

NOME: CREA Nº/VISTO:

produção de mudas para uso próprio, com a

CPF:

CRCREDENCIAMENTO

NO

comprovação

de

entrega

no

MAPA,

RENASEM Nº:

acompanhada de:

ENDEREÇO:

c.1) nota fiscal de aquisição das sementes

TELEFONE: ENDEREÇO ELETRÔNICO:

utilizadas para formação das mudas; e

MUNICÍPIO/UF: CEP.:

c.2) Atestado de Origem Genética, para

O

Produtor

acima

identificado,

em

categoria Genética; ou Certificado de Semente,

cumprimento ao que determina a legislação

para as categorias Básica e Certificada; ou

vigente, requer a inscrição de seu(s) campo(s)

Termo de Conformidade, para a categoria S1;

de produção de sementes, anexando para tal:

ou documentos que permitiram
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a

internalização

das

sementes,

quando

MUNICÍPIO/UF: CEP:

importadas;

IDENTIFICAÇÃO

VII - autorização do detentor dos direitos da

TÉCNICO

propriedade intelectual da cultivar, no caso de

NOME: CREA Nº/VISTO:

cultivar protegida no Brasil; e

CPF: CREDENCIAMENTO NO RENASEM

VIII - contrato com o certificador, quando for o

Nº:

caso.

ENDEREÇO:

Nestes Termos, pede deferimento.

TELEFONE: ENDEREÇO ELETRÔNICO:

UF DE DE

MUNICÍPIO/UF: CEP:

Identificação e assinatura do requerente

IDENTIFICAÇÃO
FORNECEDORA

ANEXO II

DO

RESPONSÁVEL

DA
DE

PLANTA

MATERIAL

DE

PROPAGAÇÃO
Espécie:

MODELO DE REQUERIMENTO DE

Cultivar:

INSCRIÇÃO DE PLANTAS

Composto

FORNECEDORAS DE MATERIAL DE

por

................................

plantas

Estimativa de produção (unidade/ano):

PROPAGAÇÃO

Endereço da propriedade onde as plantas estão
localizadas:

O Produtor de Mudas, abaixo identificado,

Latitude ( XXº YY' ZZ"): Longitude ( XXº YY'

requer a inscrição de:

ZZ"):

PLANTA BÁSICA PLANTA MATRIZ

Documentos anexos:

JARDIM CLONAL CAMPO DE PLANTAS

I - comprovante de recolhimento da taxa

FORNECEDORAS

correspondente, quando for o caso;

DE

MATERIAL

DE

PROPAGAÇÃO SEM ORIGEM GENÉTICA

II - comprovação da origem genética:

COMPROVADA

a) quando se tratar de inscrição de Planta

IDENTIFICAÇÃO

DO

PRODUTOR

DE

Básica: Atestado de Origem Genética;

MUDAS

b) quando se tratar de inscrição de Planta

NOME:

Matriz:

CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO NO RENASEM Nº:

b.1) nota fiscal de aquisição do material de

ENDEREÇO:

propagação, em nome do produtor ou do

TELEFONE: ENDEREÇO ELETRÔNICO:

cooperante, quando adquirido de terceiros; e
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b.2) Atestado de Origem Genética do material

Nestes Termos, pede deferimento.

de propagação oriundo da Planta Básica;

UF DE DE

c) quando se tratar de inscrição de Jardim

Identificação e assinatura do requerente

Clonal:
c.1) nota fiscal de aquisição do material de

ANEXO III

propagação, em nome do produtor ou do
cooperante, quando adquirido de terceiros; e

MODELO DE REQUERIMENTO DE

c.2) Atestado de Origem Genética do material

INSCRIÇÃO DA PRODUÇÃO DO VIVEIRO

de propagação, quando oriundo de Planta
Básica;

ou

Certificado

de

Material

de

IDENTIFICAÇÃO

DO

PRODUTOR

DE

Propagação, quando oriundo de Planta Matriz;

MUDAS

d) quando se tratar de inscrição de Campo de

NOME:

Plantas

CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO NO RENASEM Nº:

Fornecedoras

Propagação

sem

de

Material

Origem

de

Genética

ENDEREÇO:

Comprovada: laudo técnico para a validação da

TELEFONE: ENDEREÇO ELETRÔNICO:

identidade das plantas, elaborado pelo

MUNICÍPIO/UF: CEP:

responsável técnico do produtor ou por

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

especialista;

Endereço, com roteiro de acesso, do local onde

III - contrato com o certificador, quando for o

os documentos exigidos pela legislação ficarão

caso;

disponíveis ao órgão de fiscalização, quando

IV - Anotação de Responsabilidade Técnica -

estes forem mantidos fora da propriedade sede

ART, relativa à atividade;

do processo de

V - croqui de localização da propriedade e da

produção:

Planta Básica, da Planta Matriz, do Jardim

IDENTIFICAÇÃO

Clonal ou do Campo de Plantas Fornecedoras

TÉCNICO

de Material de Propagação sem Origem

NOME: CREA Nº/VISTO:

Genética Comprovada na

CPF: CREDENCIAMENTO NO RENASEM

propriedade; e

Nº:

VI - autorização do detentor dos direitos da

ENDEREÇO:

propriedade intelectual da cultivar, no caso de

TELEFONE: ENDEREÇO ELETRÔNICO:

cultivar protegida no Brasil.

MUNICÍPIO/UF: CEP:

DO

RESPONSÁVEL
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O

Produtor

acima

identificado,

em

processo de certificação ou de Campo de

cumprimento ao que determina a legislação

Plantas

vigente, requer a inscrição de seu(s) viveiro(s)

Propagação

de produção de mudas, anexando para tal:

Comprovada:

I - caracterização do viveiro conforme modelo

1. nota fiscal em nome do produtor ou do

constante do

cooperante, quando adquirido de terceiros; e

Anexo

IX desta

Instrução

Fornecedoras
sem

de

Material

Origem

de

Genética

Normativa, em DUAS vias;

2. Termo de Conformidade de Material de

II - comprovação de origem do material de

Propagação; ou

propagação:

d) documentos que permitiram a internalização

a) para muda produzida a partir de sementes:

do material de propagação, quando importado;

1. nota fiscal em nome do produtor ou do

III - roteiro detalhado de acesso à propriedade

cooperante, quando adquirida de terceiros; e

onde está localizado o viveiro;

2. Atestado de Origem Genética para as

IV - croqui do viveiro;

sementes da categoria Genética; ou Certificado

V - Anotação de Responsabilidade Técnica -

de Semente para as sementes das categorias

ART, relativa ao projeto técnico;

Básica, Certificada de Primeira Geração - C1 e

VI - comprovante de recolhimento da taxa

Certificada de Segunda

correspondente;

Geração - C2 para a produção de Muda

VII - autorização do detentor dos direitos de

Certificada

propriedade intelectual da cultivar, no caso de

e

Muda;

ou

Termo

de

Conformidade para as sementes das categorias

cultivar protegida no Brasil; e

S1 e S2 para a produção de Muda; ou

VIII - contrato com o certificador, quando for o

b) para material de propagação oriundo de

caso.

Planta Básica, Planta Matriz e Jardim Clonal:

Nestes termos, pede deferimento.

1. nota fiscal em nome do produtor ou do

UF DE DE

cooperante, quando adquirido de terceiros; e

Identificação e assinatura do requerente

2. Atestado de Origem Genética, para material
proveniente de Planta Básica; ou Certificado de
Material

de

Propagação,

para

ANEXO IV

material

proveniente de Planta Matriz ou de Jardim

MODELO DE DECLARAÇÃO DE

Clonal; ou c) para material de propagação

INSCRIÇÃO DE ÁREA PARA PRODUÇÃO

oriundo de Jardim Clonal não submetido ao

DE MUDAS PARA USO PRÓPRIO
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SAFRA:

ANEXO V

Nome do usuário: CNPJ/CPF:
PROPRIEDADE
Nome: Área total (ha):

MODELO DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CAMPO

Endereço:

PARA PRODUÇÃO DE SEMENTES

Município/UF: CEP:
Te l e f o n e : Fax: Endereço eletrônico:

IDENTIFICAÇÃO

DO

Roteiro detalhado de acesso:

SEMENTES

Espécie Cultivar Quantidade de Mudas

NOME:

reservada para plantio próprio na safra

CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO NO RENASEM Nº:

seguinte

ENDEREÇO:

Área (ha) Aquisição da semente ou do material

TELEFONE: ENDEREÇO ELETRÔNICO:

de multiplicação

MUNICÍPIO/UF: CEP:

Plantações existentes com a

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

respectiva espécie

Endereço, com roteiro de acesso, do local onde

Destinada para plantio das

os documentos exigidos pela legislação ficarão

mudas na próxima safra

disponíveis ao órgão de fiscalização, quando

Nota Fiscal Quantidade Nº Inscrição no

estes forem mantidos fora da propriedade sede

RENASEM do

do processo de

produtor

produção:

das sementes

IDENTIFICAÇÃO

no data

TÉCNICO

Declaro que a produção informada de mudas

NOME: CREA Nº/VISTO:

para uso próprio será utilizada, exclusivamente,

CPF:

na próxima safra, e é compatível com a

RENASEM Nº:

necessidade de mudas para plantio da área a ser

ENDEREÇO:

cultivada em minha

TELEFONE: ENDEREÇO ELETRÔNICO:

propriedade.

MUNICÍPIO/UF: CEP:

de de

O

identificação e assinatura do declarante

cumprimento ao que determina a legislação

DO

PRODUTOR

RESPONSÁVEL

CRCREDENCIAMENTO

Produtor

acima

DE

identificado,

NO

em

vigente, requer a renovação da inscrição de
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seu(s) campo(s) de produção de sementes,

PLANTA

anexando para tal:

________________/_______

I - Relação dos Campos para Produção de

JARDIM

Sementes

________________/_______

para

renovação

da

inscrição,

MATRIZ,

inscrita

CLONAL,

inscrito

sob

o

no

sob

o

no

conforme modelo constante do Anexo VIII

CAMPO DE PLANTAS FORNECEDORAS

desta Instrução Normativa, em DUAS vias;

DE MATERIAL DE PROPAGAÇÃO SEM

II - comprovante de recolhimento da taxa

ORIGEM

correspondente;

inscrito sob o no ________________/_______

III - Anotação de Responsabilidade Técnica -

IDENTIFICAÇÃO

ART relativa ao projeto técnico;

MUDAS

IV - autorização do detentor dos direitos da

NOME:

propriedade intelectual da cultivar, no caso de

CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO NO RENASEM Nº:

cultivar protegida no Brasil; e

ENDEREÇO:

V - contrato com certificador, quando for o

TELEFONE: ENDEREÇO ELETRÔNICO:

caso.

MUNICÍPIO/UF: CEP:

Nestes Termos, pede deferimento.

IDENTIFICAÇÃO

UF de de

TÉCNICO

Identificação e assinatura do requerente

NOME: CREA Nº/VISTO:

GENÉTICA

COMPROVADA,

DO

PRODUTOR

DO

DE

RESPONSÁVEL

CPF: CREDENCIAMENTO NO RENASEM
ANEXO VI

Nº:
ENDEREÇO:

MODELO DE REQUERIMENTO DE

TELEFONE: ENDEREÇO ELETRÔNICO:

RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE

MUNICÍPIO/UF: CEP:

PLANTAS FORNECEDORAS DE

IDENTIFICAÇÃO

MATERIAL DE PROPAGAÇÃO

FORNECEDORA

DA
DE

PLANTA

MATERIAL

DE

PROPAGAÇÃO
O Produtor de Mudas, abaixo identificado,

Espécie:

requer a renovação da inscrição de:

Cultivar:

PLANTA

BÁSICA,

inscrita

________________/_______

sob

o

no

Composto

por

................................

Estimativa de produção (unidade/ano):

plantas
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Endereço da propriedade onde as plantas estão

(XXº YY? ZZ")

localizadas:

Nome do cooperante

Latitude (XXº YY' ZZ"): Longitude (XXº YY'

Nome da propriedade

ZZ"):

Município/UF Cultivar Área

Documentos anexos:

(ha)

I - comprovante de recolhimento da taxa

Data do

correspondente, quando for o caso;

plantio

II - Laudo emitido pelo Responsável Técnico

Estimativa anual de

atestando

produção (t)

que

o

material

mantém

as

características que permitiram sua inscrição;

Latitude Longitude

III - Anotação de Responsabilidade Técnica -

ORIGEM DAS MUDAS UTILIZADAS PARA

ART, relativa à atividade;

FORMAÇÃO DOS CAMPOS:

IV - autorização do detentor dos direitos da

ORIUNDAS DE VIVEIRO INSCRITO NO

propriedade intelectual da cultivar, no caso de

ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO

cultivar protegida no Brasil; e

Nº do

V - contrato com o certificador, quando for o

campo

caso;

Cultivar Categoria da semente que originou

Nestes Termos, pede deferimento.

as mudas

UF de de

Lote

Identificação e assinatura do requerente

(No)
Quantidade de mudas

ANEXO VII

(un)
Certificado

MODELO DE RELAÇÃO DE CAMPOS
PARA PRODUÇÃO DE SEMENTES

de Mudas
Termo de Conformidade No inscrição no
Renasem do

Produtor: RENASEM nº:

produtor das mudas

Espécie:

Nota Fiscal

(nome científico/comum)

No Data No Data No Data

Categoria a produzir: Área total (ha): Safras:
Nº do campo Coordenadas Geodésicas
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ORIUNDAS

DE

DECLARAÇÃO

DE

INSCRIÇÃO DE ÁREA PARA PRODUÇÃO

ANEXO VIII

DE MUDAS PARA USO PRÓPRIO
Nº do

MODELO DE RELAÇÃO DE CAMPOS DE

campo

PRODUÇÃO DE SEMENTES PARA

Cultivar Categoria da semente que

RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO

originou as mudas
Lote

Produtor RENASEM nº

(No)

Espécie Categoria a produzir Área Total (ha)

Quantidade de sementes

Safras

(kg)

IDENTIFICAÇÃO DOS CAMPOS

Atestado de Origem

Nº DO

Genética

CAMPO

Certificado

COORDENADAS GEODÉSICAS

de Sementes

(XXº YY' ZZ")

Termo de Conformidade

NOME DO COOPERANTE NOME DA

No inscrição no Renasem do

PROPRIEDADE

produtor das sementes

MUNICÍPIO / UF C U LT I VA R ÁREA

Nota Fiscal

(ha)

No Data No Data N° Data No Data

DATA DO

Observações:

PLANTIO

Local e Data: Assinatura:

ESTIMATIVA

PARA

USO

DO

ÓRGÃO

DE

ANUAL DE PRODUÇÃO

FISCALIZAÇÃO

(t)

Considerando o disposto nas normas e padrões

latitude longitude

para produção e comercialização de material de

OBSERVAÇÕES:

propagação de cafeeiro:

LOCAL E DATA: IDENTIFICAÇÃO E

Homologo a inscrição dos campos de números:

ASSINATURA

Validade da inscrição:

DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO

Denego a inscrição dos campos de números:
Local e Data: Assinatura:
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Considerando o disposto nas normas e padrões

Nº de Ordem ORIGEM DO MATERIAL DE

para produção e comercialização de material de

PROPAGAÇÃO

propagação de cafeeiro:

FORMAÇÃO DAS MUDAS

Homologo a inscrição dos campos de números:

Cultivar Lote

Validade da renovação da inscrição:

(nº)

Denego a inscrição dos campos de números:

Quantidade Atestado de Origem

LOCAL E DATA: IDENTIFICAÇÃO E

Genética

ASSINATURA

Certificado de Sementes

UTILIZADO

PARA

Certificado
ANEXO IX

de Material de Propagação
Termo de Conformidade

MODELO DE CARACTERIZAÇÃO DO
VIVEIRO

Nota fiscal Inscrição no RENASEM
Nº Data Nº Data Nº Data Nº Data Nº Data
Observações:

Produtor: RENASEM nº:
Cooperante:

Nome

LOCAL E DATA: IDENTIFICAÇÃO E
da

propriedade:

ASSINATURA:

Município/UF:

PARA

Latitude (XXº YY' ZZ"): Longitude (XXº YY'

FISCALIZAÇÃO

ZZ"):

Considerando o disposto nas normas e padrões

Espécie

(nome

comum/nome

científico):

USO

DO

ÓRGÃO

DE

para produção e comercialização de material de

Categoria a produzir: Muda Certificada Área:

propagação de cafeeiro:

Safra:

Homologo a inscrição do viveiro referente aos

Muda

números de ordem:

Nº de ordem Data da semeadura ou instalação

Denego a inscrição do viveiro referente aos

do viveiro Cultivar No de mudas que pretende

números de ordem:

produzir

LOCAL E DATA: IDENTIFICAÇÃO E

Porta-enxerto

ASSINATURA:

(quando houver)
que pretende produzir
TOTAL
Observações:

ANEXO X
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MODELO DE LAUDO TÉCNICO PARA

ORIGEM

RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DAS

Espécie:

MATERIAL DE PROPAGAÇÃO

Cultivar:
Composto

DO

PRODUTOR

COMPROVADA,

inscrito sob o no ________________/_______

PLANTAS FORNECEDORAS DE

IDENTIFICAÇÃO

GENÉTICA

DE

por

................................

plantas

Estimativa de produção (unidade/ano):

MUDAS

Endereço da propriedade onde as plantas estão

NOME:

localizadas:

CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO NO RENASEM Nº:

Latitude (XXº YY' ZZ"): Longitude (XXº YY'

ENDEREÇO:

ZZ"):

TELEFONE: ENDEREÇO ELETRÔNICO:

Atestamos que o material de propagação acima

MUNICÍPIO/UF: CEP:

descrito mantém as características originais que

IDENTIFICAÇÃO

DO

RESPONSÁVEL

permitiram

sua

inscrição

como

TÉCNICO

fornecedora de material de propagação.

NOME:

UF de de

CPF: CREDENCIAMENTO NO RENASEM

assinatura do responsável técnico

planta

Nº: CREA Nº/VISTO
ENDEREÇO:

ANEXO XI

TELEFONE: ENDEREÇO ELETRÔNICO:
MUNICÍPIO/UF: CEP:
IDENTIFICAÇÃO
FORNECEDORA

MODELO DE LAUDO DE VISTORIA DE
DA

DE

PLANTA

MATERIAL

DE

PROPAGAÇÃO:
PLANTA

BÁSICA,

CAMPO DE PRODUÇÃO DE SEMENTES Nº

IDENTIFICAÇÃO
inscrita

sob

o

no

DO

RESPONSÁVEL

TÉCNICO

________________/_______

Nome: CREA Nº:

PLANTA MATRIZ , inscrita sob o no

CPF: Credenciamento no RENASEM nº:

________________/_______

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR E DO

JARDIM

CLONAL,

inscrito

sob

o

no

CAMPO DE PRODUÇÃO

________________/_______

Nome:

CAMPO DE PLANTAS FORNECEDORAS

CNPJ/CPF: Inscrição no RENASEM nº:

DE MATERIAL DE PROPAGAÇÃO SEM

Cooperante:
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Endereço do local de vistoria:

IDENTIFICAÇÃO

Município/UF: Safra:

TÉCNICO

No do campo: Espécie: Cultivar: Categoria:

Nome: CREA Nº:

Fase da cultura Área (ha) Data da floração Data

CPF: Credenciamento no RENASEM nº:

provável da colheita Produção estimada (t)

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR

Isolamento

NOME:

Densidade

populacional

DO

RESPONSÁVEL

(plantas/m2) No de sub-amostras No de

CNPJ/CPF: Inscrição no RENASEM nº:

plantas/sub- amostra

Cooperante:

Adequado Inadequado

Município/UF:

Fatores de contaminação Sub-amostras

IDENTIFICAÇÃO

A B C D E F SOMA

FORNECEDORA

Fora de tipo (plantas atípicas)

PROPAGAÇÃO:

Incidência de pragas e doenças:

PLANTA

Tratamento recomendado:

________________/_______

Aprovado (ha) Condenado (ha) Revistoria (ha)

PLANTA

Não conformidades encontradas nas demais

________________/_______

etapas de produção, inclusive beneficiamento e

JARDIM

armazenamento:

________________/_______

Medidas corretivas a serem adotadas:

CAMPO DE PLANTAS FORNECEDORAS

, de de

DE MATERIAL DE PROPAGAÇÃO SEM

assinatura do Responsável Técnico

ORIGEM

Ciente de de

inscrito sob o no ________________/_______

assinatura do cooperante ou produtor

Espécie:

DA
DE

BÁSICA,

MATRIZ,

CLONAL,

PLANTA

MATERIAL

inscrita

inscrita

inscrito

GENÉTICA

DE

sob

o

no

sob

o

no

sob

o

no

COMPROVADA,

Cultivar:
ANEXO XII

Composto por ................................ plantas
Endereço da propriedade onde as plantas estão

MODELO DE LAUDO DE VISTORIA DE
PLANTA FORNECEDORA DE MATERIAL
DE PROPAGAÇÃO Nº

localizadas:

Estimativa

de

produção

(unidade/ano):
Latitude (XXº YY' ZZ"): Longitude (XXº YY'
ZZ"):
Fase:
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pré-colheita dos ramos ortotrópicos

Latitude (XXº YY' ZZ"): Longitude (XXº YY'

Outra (especificar):

ZZ"):

Incidência de pragas:

Cultivares:

Tratamento recomendado:

Nome da cultivar Número de mudas

Não conformidades encontradas:

Total

Medidas corretivas a serem adotadas:

Fase:

Aprovadas un) Condenadas (un) Revistoria (un)

____ dias após a emergência das plântulas ou

, de de

_______ dias após o plantio das estacas

assinatura do responsável técnico

Pré-comercialização

Ciente, , de de

Outra (citar):

assinatura do cooperante ou produtor

%

de

raízes

amostradas
ANEXO XIII

defeituosas

Nº

por subparcela

de

para

mudas
fins de

verificação de Meloidogyne spp
I II III IV I II III IV

MODELO DE LAUDO DE VISTORIA DE

Parcela I

VIVEIRO Nº

Parcela II
Parcela III

IDENTIFICAÇÃO

DO

RESPONSÁVEL

Parcela IV

TÉCNICO

Parcela V

Nome: CREA Nº:

Incidência de pragas:

CPF: Credenciamento no RENASEM nº:

Tratamento recomendado:

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR

Não conformidades encontradas:

NOME:

Medidas corretivas a serem adotadas:

CNPJ/CPF: Inscrição no RENASEM nº:

Aprovadas (un) Condenadas (un) Revistoria

Cooperante:

(un)

Município/UF:

, de de

IDENTIFICAÇÃO DO VIVEIRO

assinatura do responsável técnico

Espécie:

Ciente, , de de

Cultivar:

assinatura do cooperante ou produtor

Endereço do viveiro:
ANEXO XIV
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propagação
MODELO DE CERTIFICADO DE

Safra

MATERIAL DE PROPAGAÇÃO Nº

de

produção

Nº

do

lote

Representatividade Outras características do
lote

IDENTIFICAÇÃO

DO

PRODUTOR

DA

Unidade Quantidade

MUDA

Certificamos

NOME:

discriminados foram produzidos dentro das

CNPJ/CPF: RENASEM Nº:

normas e padrões de certificação estabelecidos

ENDEREÇO:

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e

Telefone:

Endereço

eletrônico:

que

os

materiais

acima

Abastecimento.

MUNICÍPIO/UF: CEP:

, de de

IDENTIFICAÇÃO DO CERTIFICADOR

assinatura

NOME:

certificador assinatura do certificador

do

responsável

técnico

do

CNPJ/CPF: RENASEM Nº:
ENDEREÇO:
Telefone:

ANEXO XV
Endereço

eletrônico:

MUNICÍPIO/UF: CEP:
IDENTIFICAÇÃO

DO

MODELO DE CERTIFICADO DE MUDAS
RESPONSÁVEL

Nº

TÉCNICO DO CERTIFICADOR
NOME: CREA Nº:

IDENTIFICAÇÃO

CPF: RENASEM Nº:

MUDA

ENDEREÇO:

NOME:

Telefone:

Endereço

eletrônico:

DO

PRODUTOR

CNPJ/CPF: RENASEM Nº:

MUNICÍPIO/UF: CEP:

ENDEREÇO:

IDENTIFICAÇÃO: PLANTA MATRIZ - PM

TELEFONE:

JARDIM CLONAL - JC

MUNICÍPIO/UF: CEP:

Espécie: Cultivar: Certificado de insrição da

IDENTIFICAÇÃO DO CERTIFICADOR

PM ou do JC no:

NOME:

DISCRIMINAÇÃO

DO

MATERIAL

PROPAGAÇÃO
Tipo de estrutura do material de

DE

DA

Endereço

CNPJ/CPF: RENASEM Nº:
ENDEREÇO:

eletrônico:

862

TELEFONE:

Endereço

eletrônico:

MUNICÍPIO/UF: CEP:
IDENTIFICAÇÃO

MODELO DE TERMO DE
CONFORMIDADE DE MATERIAL DE

DO

RESPONSÁVEL

PROPAGAÇÃO Nº

TÉCNICO DO CERTIFICADOR
NOME: CREA Nº:

IDENTIFICAÇÃO

CPF: RENASEM Nº:

MUDA

ENDEREÇO:

NOME:

TELEFONE:

Endereço

eletrônico:

MUNICÍPIO/UF: CEP:
DA

MUDA

CERTIFICADA

DA

CNPJ/CPF: RENASEM nº:

TELEFONE:

Endereço

eletrônico:

Município/UF: CEP:

Cultivar

Porta-enxerto

Safra

de

IDENTIFICAÇÃO

DO

produção Categoria da semente que originou a

TÉCNICO

muda,

NOME: CREA nº:

quando for o caso

CPF: RENASEM nº:

Lote

ENDEREÇO:

Nº Quantidade de mudas

TELEFONE:

(un)

Município/UF: CEP

Certificamos

PRODUTOR

ENDEREÇO:

DISCRIMINAÇÃO

Espécie

DO

que

os

materiais

acima

RESPONSÁVEL

Endereço

eletrônico:

IDENTIFICAÇÃO: Jardim Clonal - JC

discriminados foram produzidos dentro das

Campo de Plantas Fornecedoras de Material de

normas e padrões de certificação estabelecidos

Propagação sem Origem Genética Comprovada

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e

- CPSOG

Abastecimento.

Espécie: Cultivar: Certificado de inscrição do

, de de

JC ou do CPSOG no:

assinatura

do

responsável

técnico

certificador assinatura do certificador

do

DISCRIMINAÇÃO

DO

MATERIAL

DE

PROPAGAÇÃO
Tipo de estrutura do material de propagação

ANEXO XVI

Safra

de

produção

Nº

do

lote

Representatividade Outras características do
lote
Unidade Quantidade
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Atesto que os materiais acima discriminados

Lote

foram produzidos de acordo com as normas e

Nº Quantidade de mudas

os padrões estabelecidos pelo Ministério da

(un)

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Atesto que os materiais acima discriminados

, de de

foram produzidos de acordo com as normas e

assinatura do responsável técnico

os padrões estabelecidos pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

ANEXO XVII

, de de
assinatura do responsável técnico

MODELO DE TERMO DE
CONFORMIDADE DE MUDAS Nº

IDENTIFICAÇÃO

DO

PRODUTOR

ANEXO XVIII

DA

MODELO DE MAPA DE PRODUÇÃO E

MUDA

COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES

NOME:
CNPJ/CPF: RENASEM nº:

Produtor: Inscrição no RENASEM nº:

ENDEREÇO:

Espécie: Categoria: Safra: Semestre/ano:

TELEFONE:

Endereço

eletrônico:

Município/UF: CEP:
IDENTIFICAÇÃO

Cultivar UF Área (ha) Produção acumulada na
safra (t)

DO

RESPONSÁVEL

plantada aprovada bruta beneficiada aprovada

TÉCNICO

Distribuição acumulada (t) Saldo (t)

NOME: CREA nº:

Comercializada

CPF: RENASEM nº:

destinações

ENDEREÇO:

**

TELEFONE:

Endereço

eletrônico:

TOTAL

DISCRIMINAÇÃO DA MUDA

OBSERVAÇÕES:

Cultivar

Porta-enxerto

Safra

de

próprio

*Deverá ser informada a quantidade seguida da

produção Categoria da semente que originou a

sigla da unidade da federação de destino.

muda,

** Citar a destinação.

quando for o caso

Outras

Na UF Outra UF* Exportada

Município/UF: CEP:

Espécie

Plantio
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Local/data

Destinações**

______________________________

Saldo

assinatura e identificação do produtor

Na UF Outra UF* Exportada
*Deverá ser informada a quantidade seguida da
sigla da Unidade da Federação de destino.
** Citar a destinação.
OBSERVAÇÕES:
Local/data
______________________________
assinatura e identificação do produtor

ANEXO XX

MODELO DE MAPA DE PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE MUDAS
ANEXO XIX
Produtor: RENASEM nº:
MODELO DE MAPA DE PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL DE
PROPAGAÇÃO (ESTACAS)

Espécie: Categoria: Safra: Semestre/ano:
Cultivar UF Produção acumulada (un)
Bruta Aprovada Distribuição acumulada (un)
Saldo (un)

Produtor: RENASEM nº:

Comercializada Plantio próprio Outras

Espécie: Safra: Semestre/ano:

Destinações**

PLANTA BÁSICA PLANTA MATRIZ

Na UF Outra UF* Exportada

JARDIM CLONAL CAMPO DE PLANTAS

TOTAL:

FORNECEDORAS

OBSERVAÇÕES:

DE

MATERIAL

DE

PROPAGAÇÃO SEM ORIGEM GENÉTICA

*Deverá ser informada a quantidade seguida da

COMPROVADA

sigla da unidade da federação de destino.

Unidade da Federação

** Citar a destinação.

Cultivar

Produção

acumulada

no

Comercialização acumulada no ano Outras

ano

Local/data
_______________________________
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assinatura e identificação do produtor

Sementes infestadas (% máxima) 3 3 3 3 3
Semente com broca viva (Hypothenemus

ANEXO XXI

hampei)10 (% máxima) zero zero zero zero
zero

PADRÕES DE PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES DE
CAFEEIRO

Germinação ou viabilidade (% mínima)
Coffea arabica L. 7011 70 70 70 70
Coffea canephora Pierre ex A. Froehner - - - 60

PARÂMETROS PADRÕES

Validade do teste de germinação ou de

Categorias1 Básica C12 C23 S14 S25

viabilidade12 (máxima em meses)

I - Campo:

Coffea arabica L. 4 4 4 4 4

Isolamento ou bordadura entre cultivares da

Coffea canephora Pierre ex A. Froehner - - - - 2

mesma espécie6 (metros)

Validade da reanálise do teste de germinação

Coffea arabica L. 6 4 4 4 4

ou de viabilidade 12 (máxima em meses) 1 1 1

Coffea canephora Pierre ex A. Froehner - - - -

11

500

LEGENDA:

Fora de tipo (plantas atípicas)7 (nº máximo)

1. A produção de sementes da espécie Coffea

zero zero zero zero zero

canephora Pierre ex A. Froehner será permitida

Número mínimo de vistorias8 2 2 2 2 2

somente

Área máxima da gleba para vistoria (ha) 10 10

considerando

10 10 10

espécie.

II - Semente9:

2. Semente certificada de primeira geração.

Semente pura (% mínima) 98,0 98,0 98,0 98,0

3. Semente certificada de segunda geração.

98,0

4. Semente de primeira geração.

Determinação de outras sementes por número

5. Semente de segunda geração.

(nº máximo):

6. Permite-se o isolamento com barreiras

- Semente de outras espécies zero zero zero 2 2

naturais ou outro cultivo de altura maior que a

- Sementes silvestres zero zero zero 2 2

espécie.

- Semente nociva tolerada zero zero zero 2 2

7. Número máximo permitido de plantas, da

- Semente nociva proibida zero zero zero zero

mesma espécie, que apresentem quaisquer

zero

nas

categorias
a

Genética

e

S2,

autoincompatibilidade

da
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características que não coincidem com os
descritores da cultivar.
8. As vistorias obrigatórias deverão ser
realizadas

pelo

Responsável

Técnico

do

produtor ou do certificador, mediante a emissão
de Laudo de Vistoria conforme modelo
constante do Anexo XI, em duas épocas, sendo
a primeira na fase de granação dos frutos e a
segunda na pré-colheita.
9. O peso mínimo das amostras de trabalho para
as

determinações

estabelecido

nas

exigidas
regras

para

observará

o

análise

de

sementes em vigor.
10. Essa determinação será realizada na mesma
amostra para exame de sementes infestadas.
11. A comercialização de semente básica
poderá ser realizada com germinação ou
viabilidade até 10 pontos percentuais abaixo do
padrão, desde que efetuada diretamente entre o
produtor e o usuário e com o
consentimento formal deste.
12. Excluído o mês em que o teste de
germinação foi concluído.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 6, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2013

O

MINISTRO

DE

AGRICULTURA,

ESTADO

DA

PECUÁRIA

E

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II,
da Constituição, tendo em vista o disposto no
Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, no
Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, e o
que consta do Processo nº 21000.005697/200841, resolve:

Art. 1º Alterar o caput do art. 1º, inserindo o
parágrafo único, da Instrução Normativa
MAPA n° 08, de 17 de abril de 2012, que
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Proibir o trânsito de vegetais e suas
partes das espécies Citrus spp., Cocos nucifera,
Acacia sp., Azadirachta indica, Melia azedarach
e Sorghum bicolor, hospedeiras do Ácaro
Hindu

dos

Citros

(Schizotetranychus

hindustanicus), quando oriundas de Unidades
da Federação (UF) onde seja constatada, por
laudo laboratorial oficial, a presença da praga.
Parágrafo único. Excetuam-se desta proibição o
material in vitro e a madeira serrada de todas as
espécies relacionadas no caput deste artigo,
assim como os frutos de Cocos nucifera secos e
descascados." (NR)

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data de sua publicação.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20, DE 20 DE JUNHO DE 2013

O

MINISTRO

DE

AGRICULTURA,

ESTADO
PECUÁRIA

DA

pomar, constante do Anexo I, e de declaração

E

da situação do cancro europeu no viveiro,

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que

constante do Anexo II.

lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II,
da Constituição, o art. 2º do Decreto nº 5.741,

Art. 2º As ações previstas no PNCEP serão

de 30 de março de 2006, tendo em vista o

coordenadas pelo Departamento de Sanidade

disposto no Decreto nº 24.114, de 12 de abril de

Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária -

1934, na Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989,

DSV/SDA.

no Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004, no
Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, na

CAPÍTULO I

Instrução Normativa nº 54, de 4 de dezembro
de 2007, na Instrução Normativa nº 55, de 4 de

DO GRUPO NACIONAL PARA A

dezembro de 2007, e o que consta do Processo

IMPLEMENTAÇÃO E O

nº 21000.010758/2012-78, resolve:

DESENVOLVIMENTO DO PNCEP

Art. 1º Instituir o Programa Nacional de

Art. 3º O Grupo previsto no art. 1º será

Prevenção e Controle do Cancro Europeu das

integrado

Pomáceas (Neonectria galligena) - PNCEP

suplentes,

com a finalidade de estabelecer os critérios e

Departamento

procedimentos para a contenção da praga, e

DSV/SDA/MAPA, sendo o seu Diretor o

Grupo com o objetivo de propor, acompanhar e

coordenador do Grupo; II - Coordenação-Geral

avaliar as ações para a implementação e o

de

desenvolvimento do PNCEP no âmbito do

CGPP/DSV/SDA/MAPA, cujo representante

Ministério

exercerá a coordenação Técnico-Executiva; III -

da

Agricultura,

Pecuária

e

por

representantes,

dos

seguintes
de

Proteção

órgãos:

Sanidade

de

titulares

e

I

-

Vegetal

-

Plantas

-

Abastecimento- MAPA.

Superintendência Federal de Agricultura - SFA

Parágrafo único. Para efeitos desta Instrução

nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa

Normativa, ficam aprovados os modelos de

Catarina e Paraná; IV - Secretaria de Estado de

declaração da situação do cancro europeu no

Agricultura, Pecuária e Agronegócio do Rio
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Grande do Sul - SEAPA; V - Companhia

aprovar sua adoção pelo PNCEP; III -

Integrada de Desenvolvimento Agrícola de

recomendar pesquisas visando ao controle do

Santa Catarina - CIDASC/SC; VI - Agência de

Cancro Europeu das Pomáceas no Brasil; e IV -

Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR;

indicar ações visando à educação sanitária e à

VII - Centro Nacional de Pesquisa de Uva e

formação e treinamento dos profissionais

Vinho da EMBRAPA - CNPUV/EMBRAPA;

envolvidos no PNCEP.

VIII - Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural do Estado de Santa Catarina -

CAPÍTULO II

EPAGRI; IX - Instituto Agronômico do Paraná
- IAPAR; e X - Associação Brasileira dos

DOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS A

Produtores de Maçã - ABPM.

SEREM ADOTADOS NO PNCEP

Art. 4º O coordenador do Grupo poderá

Seção I

convidar representantes de outros órgãos e

Da produção e comercialização

entidades,

públicas

ou

privadas,

para

participarem dos seus trabalhos ou reuniões.

Art. 7º A produção, o beneficiamento e o
transporte de material propagativo e de frutos

Art. 5º São atribuições do Coordenador do

de pomáceas provenientes de Unidades da

PNCEP: I - acompanhar o desenvolvimento do

Federação com ocorrência comprovada de

programa; II - analisar e consolidar os relatórios

Cancro Europeu das Pomáceas, para fins de

semestrais

-

remeter

certificação fitossanitária de origem e de

de

Defesa

trânsito de vegetais, obedecerá ao estabelecido

Agropecuária - SDA/MAPA e aos membros do

nas Instruções Normativas nos 54 e 55, ambas

Grupo relatório sobre as atividades e resultados

de 4 de dezembro de 2007.

obtidos pelo Programa; IV - avaliar os

§ 1º A partida deverá seguir acompanhada do

resultados

Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) ou

anualmente

apresentados;
à

III

Secretaria

alcançados

e

sugerir

medidas

corretivas.

do

Certificado

Fitossanitário

de

Origem

Consolidado (CFOC) até o momento da
Art. 6º São atribuições do Grupo: I - elaborar o

emissão da Permissão de Trânsito de Vegetais

cronograma

(PTV).

de

atividades;

II

-

analisar

propostas de métodos para o controle da praga e
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§ 2º Para frutos, deverá constar nos documentos

empacotadora instalações sanitárias limpas,

previstos no § 1º deste artigo a seguinte

próximas de sua área de trabalho, mas sem que

Declaração

abram para essa área, a não ser que a porta se

Adicional:

"Na

unidade

de

produção e Unidade de Consolidação - UC

feche

de

forma

automática;

VI

-

na

foram adotados os procedimentos de controle e

empacotadora, os trabalhadores devem cumprir

prevenção previstos nesta norma e os frutos não

as instruções sobre higiene durante o manuseio

apresentam sintomas de Neonectria galligena".

dos produtos frescos.

§ 3º Quando tratar-se de material propagativo,
exceto material in vitro, deverá constar nos

Seção II

documentos previstos no § 1º deste artigo a

Das Medidas de Prevenção e Controle em

seguinte Declaração Adicional: "A Unidade de

Pomares

produção foi inspecionada oficialmente durante
o período de produção e não foi constatada a

Art. 8º No período de poda deverão ser

presença de sintomas de infecção pela praga

obedecidas

Neonectria galligena”.

pulverização das pomáceas com fungicidas

§ 4º Os procedimentos de higienização a serem

protetores antes do início de cada poda e até 7

observados durante o processamento dos frutos

(sete) dias após; e II - quando necessária a poda

são os seguintes: I - na colheita, deve-se

verde, executá-la até o final de janeiro de cada

proceder à higienização de equipamentos,

ano.

as

seguintes

práticas:

I

-

embalagens, local de trabalho e trabalhadores;
II - realizar e implementar anualmente uma

Art. 9º Em Unidades de Produção - UPs com

avaliação de risco, devidamente documentada e

incidência de até 1% (um por cento), as plantas

atualizada que abranja os aspectos de higiene

com sintomas deverão ser arrancadas

na colheita e transporte do produto; III - na

incineradas.

e

colheita, disponibilizar instalações sanitárias e
lavagem de mãos a menos de 500 (quinhentos)

Art. 10. Nas UPs com incidência superior a 1%

metros do local de trabalho; IV - na

(um por cento) de plantas com sintomas do

empacotadora, realizar uma avaliação de riscos

fungo

sobre higiene, atualizada anualmente e definir

realizados os seguintes procedimentos: I -

os

eliminação e incineração dos ramos menores de

procedimentos

disponibilizar

para

de

controle;

V

os

trabalhadores

da

3

Neonectria

(três)

galligena,

centímetros

de

deverão

diâmetro

ser

que
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apresentarem cancros, sendo realizadas no

Art. 11. No período de queda das folhas e

mínimo

período

início de brotação, deverão ser realizados os

vegetativo e outras duas no período de repouso;

seguintes procedimentos para as pulverizações

II - limpeza e tratamento de cancro em ramos

dos pomares: I - tratamentos com fungicidas

maiores de 3 (três) centímetros de diâmetro,

protetores durante as fases: 10% (dez por cento)

sendo realizadas no mínimo duas intervenções

da queda de folhas, 90% (noventa por cento) da

no período vegetativo e outras duas no período

queda de folhas e 30 (trinta) dias após. II - na

de repouso e os segmentos retirados dos

fase de 50% (cinquenta por cento) de queda de

cancros cobertos com solo; III - quando o

folhas, deverá ser realizado um tratamento com

tronco estiver comprometido em até 50%

fungicida curativo associado um protetor; e III -

(cinquenta por cento) do perímetro pela praga,

no início da brotação, as plantas deverão ser

este deverá ser limpo e desinfetado com álcool

pulverizadas com fungicidas protetores.

duas

intervenções

no

70% (setenta por cento) seguido da aplicação
de pastas fungicidas; IV - as plantas que

Art. 12. Para os pomares que tenham sido

apresentarem o tronco comprometido com

afetados por granizo, deverão ser realizadas

cancros maiores de 50% (cinquenta por cento)

duas pulverizações com intervalo de 7 (sete)

do seu perímetro deverão ser arrancadas e

dias com uma combinação de fungicidas

incineradas; V - as plantas tratadas ou podadas

protetores, curativo e fosfito.

deverão ser identificadas para que, nos ciclos
seguintes, possa se verificar a eficácia das

Art. 13. Para o controle da podridão dos frutos

práticas; VI - as plantas identificadas que

causada pelo fungo Neonectria galligena,

apresentarem

ser

deverá ser pulverizado fungicida curativo no

removidas e incineradas; VII - todas as

estádio fenológico de queda de pétalas e até 15

ferramentas utilizadas na remoção dos ramos

(quinze) dias antes da colheita.

novas

lesões

deverão

com cancros e na retirada dos tecidos afetados
pelos cancros deverão ser limpas com um

Seção III

desinfetante. Parágrafo único. As plantas com

Das Medidas de Prevenção e Controle em

menos de 3 (três) anos que apresentarem

Unidades de Produção de Mudas (Viveiros)

sintomas deverão ser eliminadas.
Art. 14. Os viveiros de pomáceas deverão
obedecer aos seguintes procedimentos: I - estar
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localizados

(dez

amostra e enviada para análise em laboratório

quilômetros) de distância de pomares com

credenciado pelo MAPA, sendo que as mudas

registro de ocorrência da praga Neonectria

somente poderão ser comercializadas após

galligena; II - o Responsável Técnico do

comprovação laboratorial da ausência da praga;

viveiro deverá solicitar ao Órgão Estadual de

II - se o resultado da análise indicar a presença

Defesa Sanitária Vegetal - OEDSV a inscrição

do fungo Neonectria galligena, as plantas da UP

da UP com antecedência mínima de 90

deverão ser arrancadas e incineradas às custas

(noventa) dias antes do plantio; III - as mudas

do produtor.

deverão

a pelo

ser

mensalmente

menos 10 km

pulverizadas,
com

no

fungicidas

mínimo,
protetores

Art. 17. O Responsável Técnico de mudas

alternados com fungicidas curativos; IV -

deverá proceder a levantamento no período de

sempre que realizada uma prática que cause

pré-comercialização em 100% (cem por cento)

ferimentos, as plantas deverão ser pulverizadas

do material de propagação de todas as UPs de

com fungicidas protetores antes do início da

mudas e: I - quando detectadas plantas com

prática e até 7 (sete) dias após a mesma.

sintomas do fungo Neonectria galligena, deverá
ser coletada amostra e enviada para análise em

Seção IV

laboratório credenciado pelo MAPA, sendo que

Dos Procedimentos a Serem Adotados e das

as mudas somente poderão ser comercializadas

Obrigações

após comprovação laboratorial da ausência da
praga; II - se o resultado da análise indicar a

Art. 15. O OEDSV deverá realizar anualmente

presença do fungo Neonectria galligena, as

levantamento nos pomares comerciais visando

plantas da unidade de produção deverão ser

determinar

arrancadas e incineradas às custas do produtor;

a

ocorrência

de

Neonectria

galligena.

e III - os resultados referentes às análises
mencionadas nos incisos I e II deste artigo

Art. 16. O OEDSV procederá às inspeções das

deverão

UPs

pré-

conforme modelo estabelecido no Anexo I

comercialização, com vistas à detecção do

desta Instrução Normativa. Parágrafo único. Os

fungo Neonectria galligena e: I - quando

levantamentos mencionados no caput deverão

detectadas plantas com sintomas do fungo

ser realizados antes da fiscalização do OEDSV,

Neonectria galligena, deverá ser coletada

prevista no art. 18.

de

mudas

no

período

da

ser

encaminhados

ao

OEDSV,
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oficial, deverão ser destruídos às custas do
Art. 18. O OEDSV deverá encaminhar ao

proprietário.

MAPA os resultados dos levantamentos e das
inspeções de UPs de mudas previstos nos arts.

Art. 22. Para atendimento do PNCEP, deverão

16 e 17, bem como das demais ações realizadas

ser utilizados fungicidas registrados no MAPA.

na prevenção e controle da praga Neonectria
galligena.

Art. 23. Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data de sua publicação.

Art. 19. O Responsável Técnico do pomar
deverá declarar ao OEDSV até o dia 15 de

ANEXO I

outubro de cada ano a presença ou não do
fungo Neonectria galligena e o número de
plantas

infectadas,

conforme

modelo

DECLARAÇÃO DA SITUAÇÃO DO
CANCRO EUROPEU NO VIVEIRO ANO DA

estabelecido no Anexo II desta Instrução

SAFRA____________

Normativa.
Nome do produtor/empresa:
CAPÍTULO III

Endereço:
Município:

DISPOSIÇÕES FINAIS

CEP:
CNPJ/CPF:

Art. 20. As Superintendências Federais de

UF:

Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos

Código da Unidade de Produção nº

Estados do RS, SC e PR deverão acompanhar a

Inscrição no RENASEM nº

execução das ações previstas no PNCEP, bem
como a adoção de medidas corretivas.

Após inspeção realizada na unidade de
produção anteriormente codificada, declaro que

Art. 21. Os pomares onde não forem adotadas

a detecção de plantas sintomáticas para cancro

as

europeu deu-se de forma: ( ) Positiva ( )

medidas

estabelecidas

nesta

Instrução

Normativa e contaminados por Neonectria
galligena, comprovado por laudo laboratorial

Negativa.
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Caso for positivo preencher os dados a
seguir:

detecção de plantas sintomáticas para cancro
europeu deu-se de forma: ( ) Positiva ( )
Negativa.

Lote
Espécie

Caso for positivo preencher os dados a

Cultivar

seguir:

Representatividade do Lote
Dados do Responsável Técnico

Espécie

Nome Responsável Técnico

Cultivar

CREA

Idade

Habilitação nº

Origem das Mudas

Local e Data

Dados do Responsável Técnico

Assinatura e carimbo

Nome Responsável Técnico
CREA

ANEXO II

Habilitação nº
Local e Data

DECLARAÇÃO DA SITUAÇÃO DO

Assinatura e carimbo

CANCRO EUROPEU NO POMAR ANO DA
SAFRA: ____________

Nome do produtor/empresa:
Endereço:
Município:
CEP:
CNPJ/CPF:
UF:
Código da Unidade de Produção nº
Área:

Após inspeção realizada na unidade de
produção acima relacionada, declaro que a

D.O.U., 21/06/2013 - Seção 1
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RESOLUÇÃO SAA-66, DE 05 DE JULHO DE 2013
Fixa o procedimento para cursos de treinamento

Artigo 1º - Os cursos para habilitação de

e habilitação de Engenheiros Agrônomos e

Engenheiros

Engenheiros Florestais para fins de Certificação

Florestais

Fitossanitária

Certificação

Agrônomos

para

e

atuarem

Engenheiros

no

Fitossanitária,

sistema

previstos

de
nas

Instruções Normativas 54 e 55, de 4 de
A Secretária de Agricultura e Abastecimento,

dezembro

de

2007,

do

Ministério

da

considerando:

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, serão

- Ser atribuição da Coordenadoria de Defesa

realizados anualmente em conformidade com as

Agropecuária – CDA, através do Grupo de

regras estabelecidas na presente Resolução.

Defesa Sanitária Vegetal - GDSV, órgão
estadual de defesa sanitária, promover cursos

Artigo 2º - Caberá ao Grupo de Defesa

para treinamento e habilitação de Engenheiros

Sanitária Vegetal, da Coordenadoria de Defesa

Agrônomos e Engenheiros Florestais, para

Sanitária, a cada exercício financeiro:

atuarem

a) Efetuar o levantamento da demanda de

no

sistema

Fitossanitária,

aprovado

de
pelas

Certificação
Instruções

treinamento;

Normativas 54 e 55, de 4 de dezembro 2007, do

b) Relacionar os profissionais qualificados que

Ministério

poderão

da

Agricultura,

Pecuária

e

se

inscrever

para

receber

o

Abastecimento – MAPA;

treinamento, e enviar a relação ao Instituto

- Que o Instituto Biológico – IB, vinculado à

Biológico, da Agência Paulista de Tecnologia

Agência

dos Agronegócios;

Paulista

de

Tecnologia

dos

Agronegócios - APTA, é o órgão de pesquisa

c) Elaborar o plano de trabalho e aprovação

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

conjunta com o Ministério da Agricultura,

especializado em sanidade agropecuária, objeto

Pecuária e Abastecimento;

da certificação fitossanitária,

d) Participar da realização do treinamento,

- A necessidade de estabelecer critérios para a

juntamente com o Ministério da Agricultura,

integração entre os órgãos subordinados,

Pecuária e Abastecimento, nos assuntos ligados

Resolve:

à legislação e certificação fitossanitária;
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e) Emitir, sem custos, o documento de

Artigo 4º - Caberão ao Grupo de Defesa

habilitação do treinando;

Sanitária Vegetal e Instituto Biológico, em

f) Encaminhar a relação dos treinados ao

conjunto, a cada exercício financeiro:

Ministério

a) O planejamento didático do treinamento e a

da

Agricultura,

Pecuária

e

Abastecimento para sua inclusão no cadastro

seleção dos palestrantes;

nacional;

b) Definir os municípios onde serão realizados

g) Avaliar os treinados sobre os assuntos

os treinamentos.

relacionados coma legislação e conceituação da
Certificação Fitossanitária.

Artigo 5º - Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

Artigo 3º - Caberá ao Instituto Biológico, da
Agência

Paulista

de

Tecnologia

dos

Agronegócios, a cada exercício financeiro:
a) Realizar o treinamento;
b) Encaminhar ao Grupo de Defesa Sanitária
Vegetal, em tempo hábil, o plano didático de
treinamento, bem como, o plano de trabalho,
que serão submetidos à análise e aprovação da
Superintendência Federal de Agricultura em
São Paulo - SFA/SP, do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
c) Executar o treinamento de acordo com o
plano de trabalho para cada curso apresentado
pelo Grupo de Defesa Sanitária Vegetal,
aprovado pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento;
d) Definir a estrutura física, como salas,
laboratórios e campo, para sua execução;
e) A gestão dos recursos captados para a
realização da parte científica do treinamento.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 29, DE 25 DE JULHO DE 2013

O

MINISTRO

DE

AGRICULTURA,

ESTADO
PECUÁRIA

DA

II - Anexo II - Certificado Fitossanitário de

E

Reexportação (Phytosanitary Certificate For

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que

Re-export);

lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II,

III - Anexo III - Orientação para Preenchimento

da Constituição, tendo em vista o disposto no

do Certificado Fitossanitário e Certificado

Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, no

Fitossanitário de Reexportação;

Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro

IV - Anexo IV - Informações Complementares

de 1994, no Decreto nº 1.355, de 30 de

ao Certificado Fitossanitário ou Certificado

dezembro de 1994, no Decreto nº 5.741, de 30

Fitossanitário de Reexportação (Additional

de março de 2006, na Instrução Normativa nº

Information to Phytosanitary Certificate or

16, de 14 de novembro de 2003, na Instrução

Phytosanitary Certificate For Re-export);

Normativa nº 9, de 17 de março de 2005, na

V - Anexo V - Nota Anexa ao Certificado

Instrução Normativa nº 66, de 27 de novembro

Fitossanitário ou Certificado Fitossanitário de

de 2006, na Instrução Normativa nº 54, de 4 de

Reexportação (Note Attached to Phytosanitary

dezembro de 2007, na Instrução Normativa nº

Certificate or Phytosanitary Certificate For Re-

55, de 4 de dezembro de 2007, e o que consta

export);

do Processo nº 21000.006332/2004-18, resolve:

VI - Anexo VI - Solicitação de Reemissão de
Certificado

Fitossanitário

ou

Art. 1º Estabelecer os procedimentos e os

Fitossanitário de Reexportação;

critérios

para

Fitossanitário

emissão
-

CF

e

Certificado

do

Certificado

VII - Anexo VII - Declaração de Intenção de

do

Certificado

Reexportação; e

Fitossanitário de Reexportação - CFR, por

VIII - Anexo VIII - Requerimento de

solicitação de exportador, e aprovar os

Autorização para Reexportação.

modelos de formulários, constantes dos
Anexos desta Instrução Normativa, a seguir:

Art. 2º O CF e o CFR serão emitidos

I - Anexo I - Certificado Fitossanitário

observados

(Phytosanitary Certificate);

estabelecidos pela Organização Nacional de

os

requisitos

fitossanitários

Proteção Fitossanitária - ONPF do país
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importador,

para

condição

quando requeridos pela fiscalização, deverão

fitossanitária do envio de vegetais, partes de

ser apresentados pelo exportador ou seu

vegetais, produtos de origem vegetal e outros

representante legal, previamente à emissão do

artigos regulamentados exportados pelo Brasil,

CF, por meio de Permissão de Importação,

conforme

Normas

Autorização Fitossanitária de Importação, cópia

Internacionais para Medidas Fitossanitárias nº 7

da legislação, regulamento ou outro documento

(NIMF 7, de 2011) e nº 12 (NIMF 12, de 2011),

oficial do país importador, ou estabelecidos em

da Convenção Internacional para a Proteção dos

acordo bilateral, firmado pelo Ministério da

Vegetais da Organização das Nações Unidas

Agricultura,

para Alimentação e Agricultura (CIPV/FAO).

MAPA.

as

Parágrafo

atestar

a

diretrizes

único.

Para

das

fundamentar

Pecuária

e

Abastecimento

-

o

§ 1º A documentação prevista no caput deste

atendimento do requisito fitossanitário a ser

artigo deverá ser acompanhada da respectiva

certificado pelo Brasil, poderá ser exigida

tradução juramentada para o português.

análise laboratorial realizada por Laboratório

§ 2º Na ausência de informações sobre os

Nacional Agropecuário ou laboratório de

requisitos fitossanitários do país importador,

diagnóstico fitossanitário público ou privado

poderá ser emitido o Certificado Fitossanitário,

credenciado pertencente à Rede Nacional de

sem Declaração Adicional, obedecidas as

Laboratórios

demais exigências desta Instrução Normativa.

Agropecuários

Unificado

de

à

Sistema
Sanidade

§ 3º A emissão do CF nas condições previstas

tratamento

no § 2º é condicionada à apresentação de

fitossanitário com fins quarentenários ou outra

declaração emitida pelo exportador ou seu

medida fitossanitária, ficando os custos a cargo

representante legal na qual se declare e

do interessado.

comprove que houve consulta à ONPF do país

Agropecuária,

Atenção

do

prescrito

importador, há pelo menos 30 (trinta) dias,
CAPÍTULO I

eximindo

o

responsabilidade
DA EXIGÊNCIA E USO DO CERTIFICADO
FITOSSANITÁRIO – CF

fitossanitária

MAPA
sobre

de

qualquer

qualquer

medida

implementada

pelo

país

importador decorrente de insuficiência de
certificação fitossanitária.

Art.

3º

Os

requisitos

fitossanitários

§ 4º Para emissão do CF nas condições

estabelecidos pela ONPF do país importador,

descritas no § 2º, o exportador deverá
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formalizar solicitação à ONPF brasileira para

às pragas não quarentenárias regulamentadas",

que seja feita consulta oficial à ONPF do país

com a respectiva tradução para o inglês.

importador.
§ 5º A ONPF brasileira se manifestará quanto à

Art. 5º Os requisitos fitossanitários com

pertinência da consulta à ONPF do país

declarações adicionais, em relação às pragas

importador e deliberará sobre a autorização

regulamentadas pela ONPF do país importador,

para a emissão de CF.

serão contemplados em campo próprio do CF,

§ 6º O não atendimento das condições previstas

denominado 'Declaração Adicional', constante

no caput e nos §§ 1º a 5º deste artigo poderão

do

impedir a emissão do CF.

específica quanto à fitossanidade do envio, e

Anexo

I,

atestando

a

conformidade

poderão estar amparados por:
Art. 4º O CF será expedido para atestar a

I - Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV,

conformidade fitossanitária do envio, por meio

fundamentada no Certificado Fitossanitário de

do campo 'Declaração de Certificação', cujo

Origem - CFO ou no Certificado Fitossanitário

texto é padronizado, conforme estabelece o

de Origem Consolidado - CFOC, quando o

Decreto nº 5.759, de 17 de abril de 2006, que

requisito fitossanitário para a praga estiver

promulgou o texto revisado da Convenção

relacionado com a área de produção do produto

Internacional para a Proteção dos Vegetais -

que compõe o envio;

CIPV, aprovado na

II - Certificado de Tratamento; ou

Organização

Conferência da
para

III - Laudo Laboratorial, constando dados que

Agricultura e Alimentação - FAO, e é pré-

permitam a identificação do envio, emitido por

impresso no Certificado, declarando:

Laboratório

"Pelo presente certifica-se que os vegetais, seus

laboratório de diagnóstico fitossanitário público

produtos ou outros artigos regulamentados aqui

ou privado credenciado pertencente à Rede

descritos, foram inspecionados e/ou analisados,

Nacional de Laboratórios Agropecuários do

de acordo com os procedimentos oficiais

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

adequados e considerados livres das pragas

Agropecuária.

quarentenárias

das

29ª

Nações

especificadas

Unidas

pela

Nacional

Agropecuário

ou

parte

contratante importadora e que cumprem os

Art.

6º

As

requisitos fitossanitários vigentes da parte

mencionadas

contratante importadora, incluídos os relativos

Normativa, quando exigido pela ONPF do país

no

Declarações
art.

5º

desta

Adicionais,
Instrução
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importador,

deverão

cumprir

as

regras

Parágrafo único. O CF poderá ser emitido para

estabelecidas pelo MAPA que atestem que a

os produtos constantes do caput deste artigo,

praga é quarentenária ausente no Brasil ou que

nas situações em que o requisito fitossanitário

o produto é proveniente de área, lugar de

da ONPF do país importador seja apresentado

produção ou local de produção livres de pragas,

pelo exportador ou seu representante legal,

oficialmente reconhecidos.

desde que o requisito fitossanitário possa ser

Parágrafo único. A inspeção realizada pelo

atendido, sem prejuízo do disposto do art. 3º e

Fiscal Federal Agropecuário autorizado será

seus parágrafos desta Instrução Normativa.

suficiente para declarar a conformidade com os
requisitos fitossanitários estabelecidos pela

CAPÍTULO II

ONPF do país importador, quando não houver
exigência de Declaração Adicional ou de
tratamento

fitossanitário

com

DA EXIGÊNCIA E USO DO CFR

fins

quarentenários.

Art. 9º A emissão de um CFR, conforme
modelo estabelecido

Art.

7º

Quando

de

Instrução

do

condição fitossanitária do envio de vegetais,

embarque, o documento apresentado previsto

partes de vegetais, produtos de origem vegetal

no art. 3º, com a respectiva tradução para o

ou outros artigos regulamentados quando o

português, deverá também ser apresentado à

envio é importado pelo Brasil e posteriormente

área

reexportado a um terceiro país.

autorização

para

técnica

de

houver

necessidade

exportação,

sanidade

antes

vegetal

da

Normativa,

no Anexo II desta
objetiva

atestar

a

Superintendência Federal de Agricultura do

§ 1º O envio importado constante no caput

MAPA na Unidade da Federação (SFA/UF)

deste artigo deverá vir acompanhado de CF

onde

emitido pelo país de origem que atenda os

será

solicitada

a

autorização

para

exportação.

requisitos fitossanitários do Brasil e do país de
destino.

Art. 8º Não será emitido CF para o produto de

§ 2º O importador deverá apresentar, em até 30

origem vegetal industrializado ou que, devido

(trinta) dias após a importação, a Declaração de

ao processamento a que foi submetido, não

Intenção de Reexportação, conforme modelo

ofereça risco de veicular praga, conforme

constante do Anexo VII, à área técnica de

categorização de risco fitossanitário.
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sanidade vegetal da SFA/UF onde o envio a ser

Parágrafo único. A seguinte documentação

reexportado será depositado.

deverá ser anexada ao Requerimento de

§ 3º O envio constante no caput deste artigo

Autorização

poderá ser armazenado, fracionado, combinado

modelo constante no Anexo VIII:

com

I - cópia autenticada, em cartório ou por

outros

envios,

ter

sua

embalagem

para

servidor

natureza, desde que não tenha sido exposto à

Fitossanitário emitido pelo país de origem,

infestação ou contaminação por pragas.

quando exigido na importação pelo Brasil;

§ 4º A combinação de envios será permitida

II - cópia autenticada, em cartório ou por

desde

fitossanitários

servidor do MAPA, da Declaração de Intenção

estabelecidos pelo país de destino sejam os

de Reexportação, conforme modelo constante

mesmos.

do Anexo VII, apresentada ao MAPA por

os

requisitos

MAPA,

do

conforme

modificada ou ser processado sem alterar sua

que

do

Reexportação,

Certificado

ocasião da importação;
Art. 10. O envio a ser reexportado poderá ter

III - requisitos fitossanitários estabelecidos pela

sua condição fitossanitária atestada por um

ONPF do país importador declarados em

CFR ou, na impossibilidade deste, por um CF.

Permissão

Parágrafo

Fitossanitária

único.

O

descumprimento

das

de

Importação,
de

Importação,

Autorização
cópia

da

condições previstas no art. 9º ensejará a

legislação, regulamento ou outro documento

emissão de CF, desde que possam ser atendidos

oficial

os requisitos fitossanitários de importação do

estabelecidos em acordo bilateral firmado pelo

país de destino.

MAPA; e

do

país

importador

ou

aqueles

IV - comprovação do controle da quantidade
Art. 11. Quando da operação de reexportação,

informada na Declaração de Intenção de

o interessado deverá apresentar Requerimento

Reexportação apresentada ao MAPA, no caso

de Autorização para Reexportação de produtos

em que um envio importado seja reexportado

vegetais, partes de vegetais, produtos de origem

de forma fracionada.

vegetal ou outros artigos regulamentados,
conforme modelo constante do Anexo VIII, em

Art. 12. A área técnica de sanidade vegetal da

duas vias, à área técnica de sanidade vegetal da

SFA-UF deverá examinar a documentação

SFA/UF onde o envio estiver depositado.

apresentada podendo realizar a inspeção do
produto no local de depósito.
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§ 1º A não realização da inspeção de que trata o

medidas fitossanitárias, observada a legislação

caput deverá ser justificada no campo "Parecer

vigente.

da Área Técnica de Sanidade Vegetal" do

Parágrafo

Requerimento

Requerimento

de

Autorização

para

único.
de

O

deferimento
Autorização

do
para

Reexportação.

Reexportação previsto no caput deste artigo

§ 2º A área técnica de sanidade vegetal da SFA-

deverá indicar se será emitido CFR ou CF.

UF deverá incluir no campo "Parecer da Área
Técnica de Sanidade Vegetal" do Requerimento

Art. 15. O Requerimento de Autorização para

de

as

Reexportação, deferido pela área técnica de

informações que deverão ser prestadas no

sanidade vegetal da SFA/UF, deverá ser

campo 'Declaração Adicional' do CFR ou CF,

apresentado pelo interessado à unidade do

quando for o caso.

VIGIAGRO, onde será emitido o CFR ou o CF.

Art. 13. Quando as informações do CF original

Art. 16. O envio deverá ser reexportado

não forem suficientes para autorização de

acompanhado do CFR ou do CF e da cópia

reexportação,

autenticada do Certificado Fitossanitário do

Autorização

para

poderá

Reexportação

ser

apresentada

"Informação Fitossanitária Oficial Adicional",

país de origem, quando couber.

emitida pela ONPF do país de origem, para
embasar a autorização de emissão de CFR ou

CAPÍTULO III

CF.
Parágrafo único. A informação a que se refere o

DA INSPEÇÃO FITOSSANITÁRIA

caput deste artigo será colocada no campo
Declaração Adicional do CFR ou CF, com

Art. 17. A inspeção fitossanitária será realizada

subtítulo "Informação Fitossanitária Oficial

por Fiscal Federal Agropecuário (FFA) e

Adicional", seguido do nome do País de

executada na área sob controle aduaneiro

Origem, entre parênteses.

autorizada pelo MAPA e atendida por Unidade
do VIGIAGRO ou por Unidade Técnica

Art. 14. O deferimento do Requerimento de

Regional

Autorização para Reexportação fica, quando

Abastecimento- UTRA.

couber, condicionado ao atendimento das

de

Agricultura,

Pecuária

e
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§ 1º A inspeção fitossanitária poderá ser

autorização

realizada por outras unidades competentes das

fiscalização federal agropecuária.

SFAs.

Parágrafo único. A autorização de embarque e a

§

2º

A

inspeção

fitossanitária,

de

embarque

emitida

pela

o

emissão do CF ou CFR ficam condicionados

acompanhamento de tratamento fitossanitário

ainda ao atendimento de medidas fitossanitárias

com fins quarentenários e a emissão do CF ou

prescritas

CFR poderão ser realizados na origem, para

agropecuária, quando couber, com base na

atender exigências específicas da ONPF do país

legislação vigente.

pela

fiscalização

federal

importador, estabelecidas em acordos firmados
entre as ONPFs ou quando autorizados pelo

Art. 19. O FFA, ao verificar a impossibilidade

Departamento

da

de certificação fitossanitária do envio, não

Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA -

emitirá o CF ou o CFR e registrará o motivo do

DSV/SDA/MAPA.

indeferimento em documento próprio.

de

Sanidade

Vegetal

§ 3º A autorização pelo DSV/SDA/MAPA de
que trata o § 2° deste artigo observará a

Art. 20. A vistoria de ambiente prévia ao

existência de condições operacionais para

carregamento da carga poderá ser realizada

realização da certificação e a segurança

desde que seja requisito fitossanitário do país

fitossanitária do envio até o ponto de egresso,

importador.

ouvida a área técnica de sanidade vegetal da
representação do MAPA na Unidade da

CAPÍTULO IV

Federação, de forma a assegurar o cumprimento
dos

requisitos

fitossanitários

do

país

DA EMISSÃO DO CF E DO CFR

importador.
§ 4º Os produtos certificados na origem

Art. 21. A emissão do CF e do CFR está a

somente serão objeto de controle de embarque

cargo do FFA autorizado, de acordo com o item

no ponto de egresso quando determinado pelo

3 do Anexo da Instrução Normativa nº 16, de

DSV/SDA/MAPA.

14 de novembro de 2003.
Parágrafo único. O FFA autorizado deverá ser

Art. 18. Nos casos em que for necessário o

FFA

inscrito

pelo

DSV/SDA/MAPA

no

embarque do envio antes da emissão do CF ou

Registro Regional de Funcionários Autorizados

CFR, este só poderá ser realizado após a

para a Emissão de Certificados Fitossanitários
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do Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul

a) sigla da Unidade do Sistema VIGIAGRO,

(COSAVE).

com três letras, sendo SVA para Serviço de
Vigilância Agropecuária ou UVG para Unidade

Art. 22. Os formulários de CF e CFR deverão

de Vigilância Agropecuária;

ser emitidos de acordo com os modelos de

b) identificação do tipo de SVA ou UVG, com

formulário apresentados nos Anexos I e II desta

uma

Instrução Normativa, respectivamente.

E=aduana especial; F=fronteira;

§ 1º Os formulários de CF e CFR serão

c) sigla da localização da Unidade do Sistema

emitidos sob autorização do DSV/SDA/MAPA.

VIGIAGRO, com 3 (três) letras;

§ 2º A distribuição e controle dos formulários

d) sigla da Unidade da Federação onde se

para impressão de CF e CFR será de

localiza a Unidade do Sistema VIGIAGRO,

responsabilidade da Coordenação-Geral de

com 2 (duas) letras, separadas por barra do

Vigilância

constante na alínea "c"; ou IV - código

Agropecuária

Internacional

-

CGVIGIAGRO/SDA/MAPA.

letra,

sendo

A=aeroporto,

P=porto;

alfabético da Unidade Técnica Regional de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - UTRA

Art. 23. A identificação do CF e do CFR será

responsável pela emissão do CF ou CFR, com

alfanumérica, única, nacional e anual

nove letras maiúsculas, separado por traço da

e

impressa no ato de emissão do documento e

identificação

deverá conter os seguintes elementos em

seguintes elementos em sequência:

sequência:

a) sigla UTRA;

I - identificação numérica em ordem crescente

b) sigla do município de localização da UTRA,

com 8 (oito) dígitos;

com 3 (três) letras;

II - identificação numérica do ano com 4

c) sigla da Unidade da Federação onde se

(quatro)

localiza a UTRA, com duas letras, separadas

dígitos,

separada

por

barra

da

numérica,

composto

pelos

identificação do inciso I;

por barra do constante na alínea "b".

III - código alfabético da Unidade do Sistema

§ 1º Nas Unidades do Sistema VIGIAGRO

VIGIAGRO responsável pela emissão do CF ou

onde não houver sistema informatizado, a

do CFR, com 9 (nove) letras maiúsculas,

identificação alfanumérica será sequencial,

separado por traço da identificação numérica,

local e anual, respeitando os incisos I, II, III e

composto

IV deste artigo.

sequência:

pelos

seguintes

elementos

em
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§ 2º Nos casos de alteração, desdobramento,

Parágrafo único. O envio poderá conter mais de

consolidação ou substituição que acarretem

um produto, desde que para o mesmo uso

reemissão de CF ou CFR, nova identificação

proposto, que cada produto esteja relacionado

alfanumérica deverá ser utilizada.

individualmente e que todos tenham o mesmo

§ 3º Nos casos de retificação, deverá ser

requisito fitossanitário para importação.

mantida a identificação alfanumérica do CF e
do CFR original, condicionado à sua devolução.

Art. 26. As orientações descritas no Anexo III

§ 4º A identificação alfanumérica de CF ou

desta Instrução Normativa deverão ser seguidas

CFR alterado, desdobrado, consolidado ou

para o preenchimento e a emissão do CF e

substituído não poderá ser reutilizada.

CFR.
§ 1º Quando os espaços dos campos do CF ou

Art. 24. Os campos do CF e do CFR serão

do CFR não forem suficientes para preencher as

preenchidos em português, podendo constar

informações necessárias, deverá ser utilizado o

tradução para o idioma inglês.

formulário Informações Complementares ao CF

§ 1º O preenchimento em inglês dos campos do

e do CFR, conforme o Anexo IV desta

CF

Instrução Normativa.

ou

do

CFR

poderá

ser

solicitado

formalmente pelo interessado ficando sob sua

§ 2º O formulário constante do Anexo IV desta

responsabilidade a apresentação da respectiva

Instrução

tradução

preenchido com informação que esteja prevista

juramentada,

correlacionando

o

Normativa

somente

deverá

ser

conteúdo dos campos do CF e CFR, em

em campos específicos do CF ou do CFR.

português e em inglês, que será anexada ao

§ 3º Os campos descritivos devem ser

processo correspondente.

preenchidos de acordo com as informações

§ 2º Os interessados poderão submeter,

prestadas à fiscalização federal agropecuária.

previamente, as expressões técnicas comumente

§ 4º Os formulários de CF ou de CFR não

utilizadas no idioma inglês para avaliação do

podem

DSV/SDA/MAPA.

supressão de campos, sob risco de caracterizar

ser

alterados

com

acréscimo ou

fraude de documento oficial.
Art. 25. O CF ou o CFR será emitido para cada

§ 5º Os campos em branco deverão ser

envio de vegetais, partes de vegetais, produtos

bloqueados pelo uso do termo NIHIL ou por

de

linhas traçadas de modo a evitar a adição de

origem

vegetal

regulamentados.

ou

outros

artigos
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informação desautorizada e a adulteração do

o certificado fitossanitário nº (número) emitido

documento.

em (dd/mmm/aaaa) / This certificate replaces
and cancels the Phytosanitary Certificate nº

Art.

27.

Em

caso

da

necessidade

de

(number) issued on (dd / mmm / yyyy)".

substituição do CF ou CFR por motivo de

§ 4º Em caso de necessidade de desdobramento

alteração,

desdobramento,

ou consolidação de CF ou CFR, será autorizada

consolidação ou extravio, o interessado deverá

somente uma solicitação de reemissão para

requerê-la à Unidade do Sistema VIGIAGRO

cada tipo de operação.

retificação,

ou na Unidade descentralizada autorizada onde
foi emitido o CF ou CFR, por meio da

Art. 28. O CF ou CFR não deverão conter

apresentação da Solicitação de Reemissão de

rasuras.

CF ou CFR, conforme modelo apresentado no
Anexo VI desta Instrução Normativa, anexando

CAPÍTULO V

o CF ou o CFR original, conforme o caso, e
demais

documentos

que

justifiquem

a

DISPOSIÇÕES FINAIS

solicitação apresentada.
§ 1º À exceção de substituição por motivo de

Art. 29. O CF e o CFR devem conter somente

retificação, o novo CF ou CFR será emitido

informações relativas a assuntos fitossanitários,

com nova identificação alfanumérica.

sendo vedadas:

§ 2º Em caso de necessidade de substituição de

I - referências a assuntos de saúde animal ou

CF ou CFR, motivado por extravio dos seus

humana;

originais,

II - referências a resíduos, contaminantes,

o

interessado

apresentará

o

formulário de solicitação, conforme o Anexo

radioatividade,

qualidade,

classificação

ou

VI desta Instrução Normativa, acompanhado do

tipificação dos produtos ou transgenia;

Boletim de Ocorrência, se extraviados no

III - referências à informação comercial, como

Brasil, ou, se fora do território nacional, por

cartas de crédito e afins.

documento emitido por autoridade competente
que ateste o extravio.

Art. 30. O formulário Nota Anexa ao

§ 3º O CF ou o CFR previsto no caput deverá

Certificado Fitossanitário ou ao Certificado

conter o texto a seguir, inserido abaixo do

Fitossanitário de Reexportação, apresentado no

cabeçalho: "Este certificado substitui e cancela

Anexo V desta Instrução Normativa, poderá ser
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utilizado quando for necessária a vinculação

em seguida sejam distribuídos de forma não

entre o CF ou o CFR com outros documentos

eletrônica, também não é a transferência de

ou informações não relacionados a assuntos

uma versão eletrônica do certificado impresso

fitossanitários.

em papel.

§ 1º A "Nota Anexa" não é considerada parte
do CF ou CFR.

Art. 32. Nos casos de notificação pela ONPF

§ 2º O preenchimento em inglês da "Nota

do país importador de não conformidades

Anexa" poderá ser solicitado formalmente pelo

fitossanitárias em envios exportados pelo

interessado ficando sob sua responsabilidade a

Brasil,

apresentação

tradução

notificação, podendo adotar medidas com vistas

juramentada, correlacionando o seu conteúdo

a adequar o procedimento de certificação

em português e em inglês.

fitossanitária.

da

respectiva

o

DSV/SDA/MAPA

avaliará

a

§ 3º O procedimento somente se aplica para
atender exigências oficiais não-fitossanitárias

Art. 33. Em caso de indício de falsificação do

do país importador.

CF ou do CFR, será formalizado processo pelo
órgão do MAPA que detectou a irregularidade.

Art. 31. O CF e o CFR poderão ser

Parágrafo único. O processo deverá ser

transmitidos eletronicamente, desde que se

encaminhado ao Ministério Público da União,

utilize linguagem, estrutura da mensagem e

às

protocolos de intercâmbio padronizados e

encaminhamento

acordados entre as ONPFs exportadora e

DSV/SDA/MAPA.

autoridades

judicial

e

de

policial,
cópia

com
ao

importadora.
§ 1º Os CF e CFR eletrônicos são o equivalente

Art. 34. Será permitido o procedimento de

eletrônico da redação e dos dados dos CF e

completar

CFR em papel, incluído o campo Declaração de

embarcação, carregado parcialmente com o

Certificação, transmitidos por meios eletrônicos

mesmo produto de outra UF, no trânsito

autenticados e seguros entre a ONPF do país

interno,

exportador e a ONPF do país importador.

fitossanitária estabelecida pelo MAPA, relativa

§ 2º A certificação fitossanitária eletrônica não

ao trânsito nacional do envio de vegetais, partes

se constitui em processamento de texto ou

de vegetais, produtos de origem vegetal e

geração de formulários impressos em papel que

outros artigos regulamentados.

compartimento

desde

que

não

de

haja

carga

de

restrição
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Art. 35. O procedimento de completar com

Art. 36. Ficam revogados a Portaria n° 257,

produto brasileiro o compartimento de carga de

de 27 de julho de 1972; a Portaria n° 912, de

embarcação, contendo o mesmo produto, mas

3 de outubro de 1978; os §§ 1º e 5º do art. 16

de origem de país distinto, no trânsito

da Instrução Normativa nº 54, de 4 de

internacional,

houver

dezembro de 2007; e os formulários VIII, IX,

separação física que garanta a condição

X e XI e a Seção V - Certificado

fitossanitária do produto nacional.

Fitossanitário, do Capítulo II, anexos à

§ 1º A fiscalização federal agropecuária

Instrução Normativa nº 36, de 10 de

acompanhará a colocação do material e

novembro de 2006.

será

permitido

se

verificará a eficiência da separação física do
produto, podendo recomendar medidas de

Art. 37. Esta Instrução Normativa entra em

correção

vigor 90 (noventa) dias após a data da sua

para

a

complementação

do

compartimento de carga da embarcação.

publicação.

§ 2º A complementação sem a separação física
somente ocorrerá com a manifestação por
escrito

da

apresentada

ONPF

do

pelo

representante

importador,

exportador

legal,

responsabilidade

país

ficando

qualquer

ou

seu

sob

sua

impedimento

imposto pela ONPF do país importador,
devendo este documento ser apresentado à
Unidade do VIGIAGRO responsável pela
certificação fitossanitária.
§ 3º O procedimento que trata o caput deste
artigo não será permitido quando houver
manifestação

oficial

da

ONPF

do

país

importador ou legislação específica brasileira
contrária à complementação do compartimento
de carga de embarcação com produtos de
origens distintas.
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ANEXO III
IV. O campo 2, "Nome e endereço do
ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO

exportador / Name and address of exporter",

DO CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO E

deve ser preenchido, conforme informado pelo

CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO DE

interessado à fiscalização federal agropecuária,

REEXPORTAÇÃO

com:
a) nome e endereço do exportador no Brasil;

I. No campo do cabeçalho, o "Nº" deve ser

b) nome e o endereço do representante legal no

preenchido com a identificação alfanumérica,

Brasil, quando o exportador for uma companhia

conforme disposto no art. 23 desta Instrução

internacional com endereço no exterior;

Normativa;
V. O campo 3, "Nome e endereço do
II. No campo 1, "PARA: Organização Nacional

destinatário declarado / Declared name and

de Proteção Fitossanitária de: / To: Plant

address of consignee", deve ser preenchido

Protection

conforme

indicado

Organization(s)
o

nome

do

of:",
país

deve

ser

importador,

informado

pelo

interessado

à

fiscalização federal agropecuária, observando,

observadas as seguintes situações:

quando for o caso, o seguinte: quando o

a) quando o país de trânsito e o país importador

destinatário ainda não estiver definido, poderá

tiverem requisitos fitossanitários específicos

ser utilizada a expressão

que exijam o CF, os nomes de ambos os países

"À ordem", por solicitação do interessado,

devem ser indicados,

ficando a ONPF brasileira isenta de toda

sendo indicado por

último o país de destino;

responsabilidade

b) quando a exportação tiver como destino um

expressão;

resultante

do

uso

dessa

país, que fará reexportação em seguida a outro
país, podem ser indicados os nomes de ambos

VI. No campo 4, "Lugar de origem / Place of

os países, desde que cumpridos os respectivos

Origin", deverá ser indicada a Unidade da

requisitos fitossanitários de importação;

Federação onde o produto que compõe o envio
foi cultivado, produzido ou onde o envio foi

III. Os campos relativos à Descrição do Envio

consolidado,

seguido

do

termo

"Brasil",

devem ser preenchidos conforme incisos IV a

separado por barra, observando, quando for o

XVIII a seguir;

caso, o seguinte:
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a) na emissão de CFR deverá ser indicado o

o caso, o seguinte: no caso de envios a granel,

nome do(s) país(es) de origem;

poderá ser utilizado o termo "a granel";

b) na emissão do CF, nas condições previstas
no parágrafo único do art. 10, deverá ser

X. No campo 8, "Nome do produto e

indicado nome do país de origem, entre

quantidade declarada / Name of produce and

parênteses, conforme exemplo "Brasil (país de

quantity declared", devem ser descritos o nome

origem)";

comum do vegetal, do produto vegetal ou de
outro artigo regulamentado que constitui o

VII. No campo 5, "Meios de transporte

envio a ser certificado e a quantidade (peso

declarados / Declared means of conveyance",

líquido), conforme informado pelo interessado

deve ser informado o modal de transporte

à fiscalização federal agropecuária. Pode ser

utilizado para saída do envio do Brasil;

indicado também neste campo o uso proposto
ou o nível de processamento, bem como

VIII. No campo 6, "Ponto de ingresso declarado

códigos

internacionais

que

facilitem

a

/ Declared point of entry", deve ser indicado o

identificação do envio. Não devem ser feitas

primeiro ponto de ingresso no país de destino,

referências a nome comercial, tamanhos ou

descrito no Conhecimento/Manifesto de Carga,

outros termos comerciais;

observando, quando for o caso, o seguinte:
quando

um

país

de

trânsito

estabelecer

XI. No campo 9, "Marcas distintivas /

requisitos fitossanitários específicos para o

Distinguishing marks", devem ser informadas

trânsito de um envio, o ponto de ingresso neste

as marcas distintivas da embalagem tais como

país ou, se este for desconhecido, o nome do

número de lote, número de série ou nomes das

país, deverá ser indicado entre parênteses;

marcas,

assim

como

os

números

de

identificação, como, por exemplo, número de
IX. No campo 7, "Número e descrição dos

lacre, ou os nomes do meio de transporte,

volumes

of

como, por exemplo, números de identificação

packages", devem ser incluídos o número de

do contêiner ou vagão, placa do caminhão,

volumes

detalhes

número do vôo ou nome do navio, no caso de

suficientes para relacionar o CF ou CFR ao

envios a granel, conforme informado pelo

envio correspondente, observando, quando for

interessado à fiscalização federal agropecuária;

/

e

Number

sua

and

descrição,

description

com
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XII. No campo 10, "Nome científico dos

embalagens novas , que, segundo o Certificado

vegetais / Botanical name of plants", indicar o

Fitossanitário original e inspeção adicional ,

nome científico reconhecido de vegetais, ou

foram considerados em conformidade com os

seus produtos, que compõem o envio, pelo

requisitos fitossanitários vigentes da parte

menos

mas

contratante importadora e que, durante o

espécie,

armazenamento no Brasil, o envio não foi

em

nível

preferencialmente

em

de

gênero,

nível

de

observando, quando for o caso, o seguinte: se

exposto a riscos de infestação ou infecção".

não for possível informar o nome científico de

* assinalar a caixa correspondente

certos artigos regulamentados ou produtos de
composição complexa, deverá ser indicado um

XV.

No

campo

"DECLARAÇÃO

descritor comum adequado, desde que acordado

ADICIONAL

entre as ONPFs, ou deverá ser informado "Não

DECLARATION", devem constar somente

se aplica" ou "NA";

informações

/

ADDITIONAL

fitossanitárias

adicionais

específicas sobre o envio, em relação às pragas
XIII. No campo 11 do CF, "Declaração de

regulamentadas,

exigidas

como

requisito

Certificação", deverá constar, de forma pré-

fitossanitário pela ONPF do país importador,

impressa, o texto previsto no art. 4º;

observando, quando for o caso, o seguinte:
a) as informações técnicas referentes aos

XIV. No campo 11 do CFR, "Declaração de

tratamentos realizados não devem ser indicados

Certificação", deverá constar, de forma pré-

neste campo;

impressa, o texto a seguir, com a respectiva

b) poderão ser acrescentadas informações

tradução para o inglês:

fitossanitárias solicitadas pelo exportador para

"Pelo presente, certifica-se que os vegetais,

fins de futura certificação fitossanitária por

produtos

artigos

outro país. Estas informações deverão estar

foram

separadas do restante da Declaração Adicional

importados pelo Brasil de __________ (parte

exigida pela ONPF do país importador e sob o

contratante

no

subtítulo "Informação Fitossanitária Oficial

Certificado Fitossanitário nº ______ cujo

Adicional/ Additional Official Phytosanitary

*original cópia autenticada está anexo(a) ao

Information";

presente certificado; que estão embalados

c) quando os requisitos fitossanitários forem

reembalados em embalagens originais em

estabelecidos em uma autorização ou permissão

vegetais

regulamentados

de

ou

descritos

origem)

outros
acima

amparados
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fitossanitária de importação, o número desta
deverá constar neste campo do CF ou CFR;

XVIII. No campo 13, "Produto químico

d) quando o CF ou CFR for emitido depois da

(ingrediente

saída do envio, a data de inspeção deverá ser

ingredient)", deve ser indicado o ingrediente

colocada neste campo. A data deverá ser escrita

ativo aplicado no tratamento;

ativo)

/

Chemical

(active

conforme o modelo "dd/mmm/aaaa", no qual
"dd" corresponde ao dia em algarismos

XIX.

No

campo

14,

arábicos, "mmm" às primeiras três letras do

Concentration",

mês e "aaaa" ao ano em algarismos arábicos;

concentração ou dose do ingrediente ativo

e) informações referentes ao local de origem,

utilizada no tratamento;

deve

"Concentração
ser

indicada

/
a

tais como nome ou código da área livre de
pragas, lugar de produção livre de pragas ou

XX. No campo 15, "Duração e Temperatura /

local de produção livre de pragas podem ser

Duration

informadas neste campo, se exigido como

indicadas a duração e a temperatura do

requisito fitossanitário pela ONPF do país

tratamento realizado;

and

Temperature",

devem

ser

importador.
XXI. No campo 16, "Tratamento / Treatment",
XVI. Os campos 12 a 17 do CF e CFR devem

deve ser indicado o tipo de tratamento aplicado;

ser preenchidos com as informações técnicas

XXII. No campo 17, "Informação adicional /

referentes

Additional information", deve ser informada

aos

tratamentos

fitossanitários

exigidos como requisito fitossanitário pela

qualquer

ONPF do país importador;

pertinente sobre os tratamentos;

XVII. No campo 12, "Data do Tratamento /

XXIII. No campo 18, "Carimbo da Organização

Date of Treatment", deve constar a data de

/ Stamp of organization", é apresentado, de

aplicação do tratamento fitossanitário.

forma pré-impressa, o carimbo que identifica a

A data deverá ser escrita conforme o modelo

Organização de Proteção Fitossanitária do

"dd/mmm/aaaa", no qual "dd" corresponde ao

Brasil - Departamento de Sanidade Vegetal - e

dia em algarismos arábicos, "mmm" às

a instância da SDA/MAPA - VIGIAGRO,

primeiras três letras do mês e "aaaa" ao ano em

responsável pela expedição do CF ou CFR;

algarismos arábicos;

informação

adicional

que

seja
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XXIV. No campo 19, "Lugar de Expedição /

XXVIII. No campo 23, "Número de Registro

Place of issue", deve constar o nome do

COSAVE/ COSAVE Registration number",

município, seguido da sigla da Unidade da

deve constar o número do registro no COSAVE

Federação onde se localiza a unidade do MAPA

do FFA autorizado, responsável pela emissão

responsável pela emissão do CF ou CFR;

do CF ou CFR;

XXV. No campo 20, "Data de Emissão / Date

XXIX. No rodapé do CF ou CFR deverá

of issue", deve constar a data de emissão do CF

constar, de forma pré-impressa, o texto a

ou CFR. A data deverá ser escrita conforme o

seguir:

modelo

"dd"

"O Departamento de Sanidade Vegetal, seus

corresponde ao dia em algarismos arábicos,

funcionários e representantes isentam-se de

"mmm" às primeiras três letras do mês e "aaaa"

toda

ao ano em algarismos arábicos;

comercial resultantes deste certificado. No

"dd/mmm/aaaa",

no

qual

responsabilidade

econômica

e/ou

financial liability with respect to this certificate
XXVI. No campo 21, "Nome do Fiscal Federal

shall attach to Departamento de Sanidade

Agropecuário / Name of authorized officer",

Vegetal

deve constar o nome do FFA autorizado,

representatives".

responsável pela emissão do CF ou CFR, em
letras maiúsculas;

XXVII. No campo 22, "Assinatura do Fiscal
Federal Agropecuário / Signature of authorized
officer", deve constar a assinatura do FFA
autorizado a emitir o CF ou CFR, conforme
firmas apostas no Registro de firmas de
funcionários

autorizados

para

expedir

Certificados Fitossanitários do Comitê de
Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE. O
MAPA poderá utilizar meios eletrônicos de
assinatura do CF e CFR;

or

to

any

of

its

officers

or
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RESOLUÇÃO SAA-147, DE 31 DE OUTUBRO DE 2013
Estabelece procedimentos a serem adotados

subsp. citri, causadora do cancro cítrico e

no

a

pulverização das demais plantas de citros

supressão/erradicação da praga denominada

abrangidas pelo raio perifocal mínimo de 30

cancro

metros, medido a partir da planta contaminada,

Estado

de

cítrico,

São

Paulo

causado

visando

pela

bactéria

com calda cúprica na concentração de 0,1 % de

Xanthomonas citri subsp. citri

cobre metálico, repetindo a pulverização a cada
A Secretária de Agricultura e Abastecimento,

brotação. Método contemplado no item 3.1.d,

Considerando a necessidade de manter a

do Anexo II, da Portaria 291, de 23-07-1997,

incidência da praga cancro cítrico em baixa

do Ministério da Agricultura, Pecuária e

prevalência nos pomares cítricos do Estado de

Abastecimento, que aprova as normas sobre

São Paulo e considerando o que determina a

exigências, critérios e procedimentos, a serem

Portaria

adotados

Federal

291

do

Ministério

da

na

Campanha

Nacional

de

–

Erradicação do Cancro Cítrico – CANECC, em

MAPA, de 23-07-1997, o Decreto Estadual

áreas contaminadas pela praga e naquelas que

45.211, de 19-09-2000, o Decreto Federal

venham a ser afetadas.

Agricultura

Pecuária

e

Abastecimento

24.114 de 12-04- 1934, e considerando que a
cultura de citros é definida como de peculiar

Artigo 2º – Todo produtor que explore

interesse do Estado de São Paulo nos termos do

propriedade comercial de citros no Estado de

inciso I, do Decreto 45.405 de 16-11-2000, e

São Paulo deverá promover no mínimo 1

considerando que a ocorrência de pragas com

vistoria trimestral em todas as plantas de citros

restrições fitossanitárias é de comunicação

da propriedade, com o objetivo de identificar e

obrigatória, resolve:

eliminar plantas que apresentem sintomas do
cancro cítrico.

Artigo 1º – Estabelecer os procedimentos

Parágrafo Único - Entende-se por propriedade

visando a manutenção da supressão/erradicação

comercial

do cancro cítrico no Estado de São Paulo.

comercializa sua produção citrícola,possuindo

Parágrafo Único – Fica adotado para o Estado

no mínimo uma unidade de produção (UP) /

de São Paulo, o método de eliminação da planta

talhão.

contaminada pela bactéria Xanthomonas citri

a

propriedade

agrícola

que
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Artigo 3º - Efetuadas as vistorias, o produtor

o material será identificado, coletada amostra e

deverá apresentar à Coordenadoria de Defesa

encaminhada para diagnóstico em laboratório

Agropecuária até o dia 15 de julho um relatório

credenciado pelo Ministério da Agricultura,

semestral por propriedade comercial e por

Pecuária e Abastecimento, para emissão de

unidade de produção (UP) ou talhão, relativo às

laudo.

vistorias feitas entre 1º de janeiro a 30 de junho,

Parágrafo Único - Caso fique constada a

e outro até 15 de janeiro, relativo às vistorias

presença do cancro cítrico, serão adotadas todas

feitas entre 1º de julho a 31 de dezembro.

as

Parágrafo Único - O modelo do relatório

aprovados pela Portaria Federal 291 de 23-07-

semestral bem como o seu controle de

1997.

exigências,

critérios

e

procedimentos

recebimento está estabelecido pela Portaria
Artigo 7º – As vistorias previstas nesta

CDA 21 de 15-12-2011.

resolução poderão ser efetuadas também pela
Artigo 4º – A Coordenadoria de Defesa

Coordenadoria de Defesa Agropecuária, sempre

Agropecuária fará fiscalizações amostrais em

que esta julgar necessário.

plantas de citros de propriedades comerciais,
com o objetivo de verificar o cumprimento das

Artigo 8º – O proprietário, arrendatário ou

normas estabelecidas pela legislação e a

ocupante a qualquer título de imóvel rural ou

veracidade das informações que constam do

urbano é obrigado a executar, às suas custas,

relatório semestral apresentado pelo produtor.

dentro da respectiva propriedade e no prazo que
lhes for determinado, todas as medidas de

Artigo 5º – Em propriedades não comerciais,

supressão/erradicação

seja em áreas urbanas ou rurais, públicas ou

estabelecidas na legislação.

privadas, compete à Coordenadoria de Defesa

Parágrafo Único - No caso da não execução das

Agropecuária

de

medidas previstas, a Coordenadoria de Defesa

fiscalizações amostrais, visando detectar a

Agropecuária executará compulsoriamente as

ocorrência de cancro cítrico.

referidas medidas de eliminação da planta

promover

a

realização

do

cancro

cítrico

contaminada e pulverização do raio perifocal
Artigo 6º – No ato da fiscalização da
Coordenadoria de Defesa Agropecuária, sendo
detectada planta com sintoma de cancro cítrico,

com cobre metálico.
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Artigo 9º - O proprietário, arrendatário ou

execução

da

interdição

das

áreas,

para

ocupante a qualquer título que tiver na sua

supressão da praga, para o trânsito de vegetais,

propriedade planta de citros eliminada pela

para a suspensão de atividades e demais

Coordenadoria de Defesa Agropecuária, por

medidas de controle sanitário previstas no

força das ações de supressão/erradicação do

Decreto 45.211, de 19-09-2000.

cancro cítrico, não terá direito a qualquer tipo
de indenização e deverá ressarcir o Estado as

Artigo 12 – Os documentos previstos nesta

despesas

Resolução, tais como laudos, termos, autos de

de

eliminação

das

plantas

contaminadas.

interdição, relatórios e demais que venham a ser
solicitados

para

compor

o

processo

Artigo 10 – Os proprietários, arrendatários ou

administrativo, deverão ser arquivados pelo

ocupantes a qualquer título que não cumprirem

período mínimo de 5 anos pelo produtor e pela

as normas estabelecidas nesta resolução, estarão

CDA.

sujeitos às penalidades estabelecidas pelo
Decreto 45.211, de 19 de setembro de 2.000.

Artigo 13 - Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação e, revoga a Resolução

Artigo 11 – A Coordenadoria de Defesa

SAA 43 de 25-06-2009 e, a Portaria CDA-16,

Agropecuária estabelecerá os modelos de

de 01-06-2001.

documentos previstos nesta resolução e poderá
também baixar em normas complementares o
estabelecimento

de

critérios

técnicos

e

administrativos que se fizerem necessários para
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RESOLUÇÃO SAA-154, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013
Artigo 2º - Para efeito desta Resolução,
Estabelece exigências para cadastramento de

entende-se por:

viveiros, jardins clonais, plantas matrizes

I. Área de produção de sementes: plantas

produtoras de sementes e normas técnicas de

fornecedoras de sementes com comprovação de

defesa sanitária vegetal, para a produção,

origem

comércio e o transporte de mudas, borbulhas

destinada à produção de porta-enxerto, mantida

e sementes de seringueira (Hevea spp) no

de acordo com a legislação específica;

Estado de São Paulo

II. Borbulha de seringueira: porção de casca de

genética

e

sanidade

controlada,

planta, com ou sem lenho, que contenha uma
A Secretária de Agricultura e Abastecimento,

gema passível de reproduzir a planta original;

considerando o artigo 44, inciso II, alíneas “c” e

III. Certificado Fitossanitário de Origem - CFO:

“m” do Decreto 43.142, de 2 de junho de 1998;

documento

a Lei estadual 10.478, de 22-12-1999; o

Agrônomo ou Engenheiro Florestal, habilitado

Decreto estadual 45.211, de 19-09-2000; o

pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária,

Decreto estadual 54.691, de 19-08-2009, e a

que atesta a condição fitossanitária da partida

importância da cultura da seringueira para o

de plantas, parte de vegetais ou produtos de

Estado de São Paulo, resolve:

origem vegetal, de acordo com as normas

expedido

por

Engenheiro

oficiais de defesa sanitária vegetal;
Artigo 1º - Estabelecer exigências para

IV. Certificado de Sanidade Vegetal - CSV:

cadastramento de viveiros, jardins clonais,

documento emitido pela Coordenadoria de

plantas matrizes produtoras de sementes e

Defesa Agropecuária, atestando a fiscalização,

normas técnicas de defesa sanitária vegetal,

a vigilância fitossanitária das mudas e a

para a produção, comércio e o transporte de

conformidade com as normas vigentes;

mudas, borbulhas e sementes de seringueira

V. Comerciante: toda pessoa física ou jurídica

(Hevea spp) no Estado de São Paulo.

que comercialize material de propagação
vegetativa (sementes, borbulhas e mudas);

SEÇÃO I

VI. Detentor do material de propagação: toda

DAS CONCEITUAÇÕES

pessoa física ou jurídica que esteja produzindo,
transportando, expondo à venda, ofertando,
vendendo, armazenando, plantando ou tendo
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plantado, permutando ou consignando material

produtos de origem vegetal, de acordo com as

de propagação vegetativa;

normas de defesa sanitária vegetal;

VII. Documento de cadastramento: documento

XV. Planta de seringueira: aquela pertencente à

expedido

Hevea spp;

pela

Coordenadoria

de

Defesa

Agropecuária, que comprova o cadastramento;

XVI. Produtor de borbulhas: toda pessoa física

VIII. Etiqueta: dispositivo de identificação do

ou jurídica que, assistida por responsável

material de propagação vegetativa;

técnico, produz borbulhas em local definido e

IX. Depósito de mudas: área convenientemente

tecnicamente adequado, conforme as normas de

demarcada e tecnicamente adequada, onde as

defesa sanitária vegetal;

mudas de seringueira são estocadas, expostas

XVII. Produtor de sementes: toda pessoa física

para comercialização ou não, até sua destinação

ou jurídica que, assistida por responsável

final;

técnico, produz sementes destinadas à produção

X. Fiscalização: ato de inspeção realizado por

de mudas, em local definido e tecnicamente

Engenheiro Agrônomo da Coordenadoria de

adequado, conforme normas de defesa sanitária

Defesa

vegetal;

Agropecuária,

em

mudas,

jardins

clonais e plantas matrizes produtoras de

XVIII. Responsável técnico pela sanidade:

sementes;

Engenheiro

XI. Jardim clonal: conjunto de plantas jovens

Florestal, registrado no respectivo Conselho

de espécies e cultivares definidos, destinado ao

Regional

fornecimento de borbulhas;

Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que se

XII. Lote de mudas: quantidade definida de

responsabiliza pela sanidade do material de

mudas homogêneas e uniformes, identificadas

propagação vegetativo;

por combinação de letras e/ou números, durante

IXX. Trânsito de material de propagação:

o processo de produção e comercialização;

transporte de material de propagação a partir da

XIII. Muda de seringueira: estrutura vegetal,

área de produção de sementes, jardim clonal,

enxertada com material do mesmo gênero, ou

viveiro e/ou do depósito de mudas para o local

não enxertada, no caso de porta enxerto, com a

definitivo;

finalidade específica de transplante ou plantio;

XX.

XIV. Permissão de Trânsito Vegetal - PTV:

Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Florestal

documento emitido para acompanhar o trânsito

responsável pelas áreas de produção de

da partida de plantas, parte de vegetais ou

sementes, do jardim clonal, do viveiro e/ou do

Agrônomo

Profissional,

Vistoria:

atividade

ou

Engenheiro

habilitado

realizada

na

por
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depósito de mudas, relacionado à fitossanidade

III. Documento de habilitação para o signatário

do material propagativo;

requerer e assumir responsabilidades pela

XXI. Viveirista: toda pessoa física ou jurídica

empresa, quando for o caso;

que, assistida por responsável técnico, produz

IV. Laudo de Vistoria e Inspeção da área de

mudas em local definido e tecnicamente

produção de sementes, emitido pelo Engenheiro

adequado, conforme normas de defesa sanitária

Agrônomo

vegetal;

responsável técnico pela produção e sanidade, e

XXII.

Viveiro

de

mudas:

área

atestado

ou

pelo

Engenheiro

Engenheiro
de

Florestal,

Agrônomo

convenientemente demarcada e tecnicamente

Coordenadoria

adequada, conforme estabelece esta Resolução,

responsável pela fiscalização;

onde as mudas são produzidas e/ou mantidas,

V. Área de produção de sementes identificada

até sua destinação final.

por

coordenadas

Defesa

da

Agropecuária,

geodésicas

(latitude

e

longitude), expressa em graus, minutos e
SEÇÃO II

segundos, conforme estabelece o Sistema

DO CADASTRAMENTO DA ÁREA DE

Geodésico

Brasileiro,

com

os

clones

PRODUÇÃO DE SEMENTES E DO JARDIM

devidamente identificados no local e em croqui;

CLONAL

VI. A área para produção de sementes deve ser
adequadamente preparada, livre de plantas

Artigo 3º - A área de produção de sementes

daninhas e de restos vegetais, para facilitar a

destinada à produção de porta-enxerto de

coleta das sementes, e o seringal deve ter boas

seringueira

condições fitossanitárias;

deverá

ser

cadastrada

pela

Coordenadoria de Defesa Agropecuária, órgão

VII. Atestado de comprovação da origem

estadual de defesa sanitária vegetal. Para o

genética dos clones da área de produção de

cadastramento são exigidos:

sementes, emitido pelo responsável técnico,

I. Requerimento de cadastramento junto à

conforme modelo da Coordenadoria de Defesa

Coordenadoria de Defesa Agropecuária;

Agropecuária;

II. Termo de Responsabilidade assinado pelo

VIII. A área para produção de sementes deve

Engenheiro

Engenheiro

ser de seringal adulto, com no mínimo 10 (dez)

Florestal, responsável técnico pela sanidade das

anos de idade, e com os clones devidamente

plantas fornecedoras de sementes;

identificados no local e em croqui;

Agrônomo

ou
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§ 1º - Não existindo disponibilidade de

Florestal, responsável técnico pela sanidade do

sementes para a produção de porta enxertos

jardim clonal;

originadas de áreas cadastradas, em caráter

III. Plano de formação do jardim clonal, com

excepcional,

da

prazo máximo de 30 (trinta) dias do início do

Agropecuária,

plantio das mudas, indicando no mínimo a data

Coordenadoria

e

mediante
de

autorização

Defesa

poderão ser utilizadas sementes de áreas não

de plantio, quantidade e os clones utilizados;

cadastradas, desde que o responsável técnico

IV. Documento de habilitação para o signatário

assuma a responsabilidade pela sanidade e

requerer e assumir responsabilidades pela

viabilidade genética do material.

empresa, quando for o caso;

§ 2º - Caso no requerimento conste mais de

V. Laudo de Vistoria e Inspeção do local

uma pessoa física, cada um dos interessados

realizado antes do plantio das mudas, emitido

deverá estar devidamente identificado, ficando

pelo Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro

os mesmos responsáveis pelo atendimento da

Florestal, responsável técnico pela produção e

legislação pertinente.

sanidade,

§ 3º - Para cada cadastramento efetuado será

Agrônomo

emitido um comprovante de cadastro pela

Agropecuária, responsável pela fiscalização;

Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

VI. Laudo de Vistoria e Inspeção do jardim

§ 4º - O cadastro deverá ser revalidado a cada 3

clonal, no caso de já estar instalado, emitido

(três) anos.

pelo Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro

§ 5º - O cadastro será cancelado se ocorrer

Florestal, responsável técnico pela produção e

descumprimento à legislação vigente.

sanidade,
Agrônomo

e
da

e
da

atestado

pelo

Coordenadoria

atestado

pelo

Coordenadoria

Engenheiro
de

Defesa

Engenheiro
de

Defesa

Artigo 4º - O jardim clonal, destinado à

Agropecuária, responsável pela fiscalização;

produção de material de propagação vegetativa

VII. Jardim clonal identificado por coordenadas

de seringueira, deverá ser cadastrado na

geodésicas (latitude e longitude), expressas em

Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Para o

graus, minutos e segundos, conforme estabelece

cadastramento são exigidos:

o Sistema Geodésico Brasileiro, com os clones

I. Requerimento de cadastramento junto à

devidamente identificados no local e em croqui;

Coordenadoria de Defesa Agropecuária;

VIII. Comprovação da origem genética dos

II. Termo de Responsabilidade assinado pelo

clones, através de laudo laboratorial realizado

Engenheiro

por laboratório de instituição pública de

Agrônomo

ou

Engenheiro
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pesquisa e/ou credenciado pelo Ministério da
Agricultura,

Pecuária

e

Abastecimento

–

§ 4º - O cadastro será cancelado se ocorrer
descumprimento à legislação vigente.

MAPA, e cadastrado na Coordenadoria de
Defesa Agropecuária;

SEÇÃO III

IX. Jardim clonal sem plantas com variação
genotípica

e

sem

patógenos

nocivos

à

seringueira que venha a ser determinado por
legislação específica;

DAS EXIGÊNCIAS PARA O JARDIM
CLONAL E PARA OS CLONES
UTILIZADOS COMO MATERIAL DE
PROPAGAÇÃO VEGETATIVO

X. Comprovação de sanidade, através de laudo
laboratorial

laboratórios

Artigo 5° - As plantas fornecedoras de material

credenciados pelo Ministério da Agricultura,

de propagação vegetativo devem atender as

Pecuária

e

cadastrados

realizado

por

Abastecimento
na

–

Coordenadoria

MAPA
de

e

Defesa

seguintes características:
I. Ser de clone inscrito no Registro Nacional de

Agropecuária, conforme a legislação específica;

Cultivares - RNC;

XI. Borbulhas usadas para formação de jardim

II. Possuir características típicas da espécie e do

clonal, a partir da publicação desta Resolução,

clone à qual pertencem, com comprovação da

deverão ser originadas de planta matriz de

origem genética;

jardim clonal cadastrado na Coordenadoria de

III. Estar livre de pragas ou variação genotípica,

Defesa Agropecuária, e com comprovação de

consideradas restritivas à produção econômica

origem genética do clone.

da futura planta;

§ 1º - Caso no requerimento conste mais de

IV. As plantas fornecedoras de material de

uma pessoa física, cada um dos interessados

propagação do jardim clonal devem ser

deverá estar devidamente identificado, ficando

eliminadas no prazo máximo de 8 (oito) anos, a

os mesmos responsáveis pelo atendimento da

partir do plantio das mudas, procedendo-se sua

legislação pertinente.

renovação

§ 2º - Para cada cadastramento efetuado será

comprovação da origem genética do clone;

emitido um comprovante de cadastro pela

V. O jardim clonal deverá ser formado por, no

Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

mínimo,

§ 3º - O cadastro deverá ser revalidado a cada 3

devidamente identificado no local e em croqui.

(três) anos.

Se ocorrer mortes de plantas, não poderá haver

com

10

replantio do lote;

novas

(dez)

mudas,

plantas

por

mediante

clone,
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VI. Os clones deverão ser agrupados em lotes,

os mesmos responsáveis pelo atendimento da

que devem estar separados por, no mínimo, 2

legislação pertinente.

(dois) metros de distância.

§ 2º - Para cada cadastramento efetuado será
emitido um comprovante de cadastro pela

SEÇÃO IV

Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

DO CADASTRAMENTO DE VIVEIRO E DO

§ 3º - O cadastro deverá ser revalidado a cada 3

DEPÓSITO DE MUDAS DE SERINGUEIRA

(três) anos.
§ 4º - O cadastro será cancelado se ocorrer

Artigo 6° - Os viveiros e depósitos de mudas

descumprimento a legislação vigente.

de seringueira, independente de sua finalidade,
deverão ser cadastrados na Coordenadoria de

SEÇÃO V

Defesa Agropecuária. Para o cadastramento são

DAS EXIGÊNCIAS PARA O VIVEIRO DE

exigidos:
I.

Requerimento

MUDAS, PARA O JARDIM CLONAL, E
de

cadastramento

pelo

PARA O DEPÓSITO DE MUDAS DE

viveirista ou comerciante de mudas, junto à

SERINGUEIRA

Coordenadoria de Defesa Agropecuária;
II. Termo de compromisso do responsável

Artigo 7° - As instalações dos viveiros de

técnico pela sanidade das mudas;

mudas, dos jardins clonais e dos depósitos de

III. Laudo da infraestrutura do viveiro e do

mudas de seringueira deverão atender os

depósito, com parecer do responsável pela

seguintes requisitos:

fiscalização da Coordenadoria de Defesa

I. Área de produção de mudas, de borbulhas e

Agropecuária;

do depósito de mudas, mantida a uma distância

IV. Atendimento das exigências sanitárias para

mínima de 50 (cinquenta) metros do seringal ou

a instalação de viveiros e do depósito de mudas

de planta de seringueira, bem como, de outras

de seringueira, conforme legislação vigente;

culturas hospedeiras de pragas comuns à

V. Documento de habilitação para o signatário

seringueira;

requerer e assumir responsabilidades pela

II. Área livre de pragas restritivas à cultura,

empresa, quando for o caso;

como

§ 1º - Caso no requerimento conste mais de

Pratylenchus spp, plantas daninhas de difícil

uma pessoa física, cada um dos interessados

controle ou erradicação, como tiririca (Cyperus

deverá estar devidamente identificado, ficando

nematoides

Meloidogyne

spp

e
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spp), grama seda (Cynodon spp) e outras pragas
que venham a ser estabelecidas pela legislação;

Artigo 8º - A produção de mudas de

III. Solo profundo e bem drenado, no caso do

seringueira

jardim clonal;

exigências fitossanitárias:

IV. Perímetro externo da área de produção e do

I. Os porta-enxertos (mudas não enxertadas)

depósito de mudas deve conter faixa mínima de

devem ser formados em sacola, recipientes

5 (cinco) metros, com grama roçada ou livre de

plásticos ou material similar, com substrato,

vegetação;

sobre bancadas com, no mínimo, 40 (quarenta)

V. Local acessível para realização de inspeções;

centímetros de altura do solo. O substrato será

VI. Ausência de entrada de águas invasoras no

obrigatoriamente renovado a cada semeadura;

ambiente de produção;

II. As mudas (mudas enxertadas) devem ser

VII. Presença de dispositivo físico para

formadas em sacola, recipiente plástico ou

restrição à entrada de pessoas não autorizadas e

material similar, com substrato, sobre bancadas

de animais, no ambiente de produção;

com, no mínimo, 40 (quarenta) centímetros de

VIII. Manutenção do ambiente limpo, livre de

altura do solo;

plantas daninhas e de restos vegetais;

III. O substrato deve ser armazenado e

IX. Área exclusiva para a produção de mudas

manipulado obrigatoriamente em local sem

ou de borbulhas de seringueira;

contato com o solo, e livre de águas invasoras;

X. Atendimento às exigências fitossanitárias da

IV. O substrato deve apresentar boa porosidade,

legislação vigente;

sem mistura com terra, estar isento de

XI. No depósito, as mudas de seringueira

nematóides, fungos e outros patógenos nocivos

deverão ter uma área exclusiva, adequadamente

à seringueira, que venha a ser determinado por

separadas das demais, estar em bancadas

legislação específica, estar livre de tiririca

suspensas ou em áreas totalmente em concreto

(Cyperus spp.) e de grama seda (Cynodon spp);

ou material similar, evitando-se contato direto

V. As mudas devem ser agrupadas em lotes e

com o solo.

clones, devendo os lotes ficar separados nas
bancadas
SEÇÃO VI

deverá

por,

no

atender

mínimo,

às

seguintes

20

(vinte)

centímetros de distância;

DAS EXIGÊNCIAS FITOSSANITÁRIAS

VI. As bancadas devem ser separadas por

PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE

carreadores de no mínimo 50 (cinqüenta)

SERINGUEIRA

centímetros de largura;
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VII. Todos os lotes de mudas devem ser

técnico em modelo próprio, no qual constem as

identificados, conforme exige a legislação em

informações sobre as mudas a produzir.

vigor;

Parágrafo único – Outras produções podem ser

VIII. As mudas devem estar livres de pragas

agrupadas no mesmo plano técnico, desde que o

nocivas à cultura;

período total de semeadura não ultrapasse 60
(sessenta) dias.
SEÇÃO VII

DA SANIDADE DA MUDA DE

Artigo 11 – As mudas e o porta-enxertos de

SERINGUEIRA

seringueira deverão estar livres de pragas
limitantes à cultura como Meloidogyne spp e

Artigo 9º - O documento que certifica que a

Pratylenchus spp.

muda recebeu acompanhamento técnico de

Parágrafo único - Os exames laboratoriais que

sanidade é o Certificado Fitossanitário de

comprovem que o lote de mudas está isenta de

Origem - CFO, emitido por Engenheiro

nematóides Meloidogyne spp e Pratylenchus

Agrônomo ou Engenheiro Florestal habilitado,

spp, deverão ser realizados, da seguinte forma:

que,

I.

baseado

em

vistorias

e

laudos

Obrigatoriamente

em

laboratórios

laboratoriais, atestará que as mudas estão livres

credenciados pelo Ministério da Agricultura,

de pragas restritivas à cultura, constando no

Pecuária

mínimo as seguintes informações:

cadastrados

I. Número do lote da mudas;

Agropecuária;

II. Clone da muda e do porta-enxerto, se for

II. A data da coleta de amostras para exames

enxertada, e idade;

laboratoriais

III. Quantidade de mudas;

comunicada formalmente à unidade regional da

IV. Número e data do laudo do exame

Coordenadoria

fitossanitário das mudas e identificação do

ficando sujeito à fiscalização;

laboratório que o realizou.

III. A coleta e o encaminhamento das amostras
para

e

exame

Abastecimento
na

-

Coordenadoria

deverá

de

devem

ser

Defesa

ser

MAPA
de

e

Defesa

previamente

Agropecuária,

realizados

pelo

Artigo 10 - O viveirista fica obrigado a

Responsável Técnico;

encaminhar

da

IV. A sistemática de amostragem será definida

Coordenadoria de Defesa Agropecuária, até 15

em instrução específica da Coordenadoria de

(quinze) dias após a primeira semeadura, plano

Defesa Agropecuária;

à

unidade

regional
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V. O laudo dos exames laboratoriais deve,

mudas através de vistorias, fiscalizações e

obrigatoriamente, ser encaminhado à unidade

exames laboratoriais, a unidade regional da

regional

Defesa

Coordenadoria de Defesa Agropecuária emitirá

Agropecuária, responsável pela fiscalização

o Certificado de Sanidade Vegetal para as

fitossanitária das mudas, imediatamente após a

mudas.

da

Coordenadoria

de

emissão.
Artigo 15 - Havendo comprovação de praga
Artigo 12 - O responsável técnico pela

restritiva, através de laudo laboratorial, o

sanidade das mudas deverá cumprir o disposto

viveiro será interditado até que todas as mudas

nesta norma, acompanhar e orientar o produtor

do lote contaminado, objeto da análise, sejam

em todas as fases de produção das mudas,

destruídas pelo viveirista e/ou responsável

vistoriar o viveiro, e emitir os seguintes laudos

técnico,

de vistorias:

Coordenadoria de Defesa Agropecuária, não

I. Semeadura e transplante;

cabendo nenhum tipo de indenização.

com

acompanhamento

da

II. Enxertia, e
III. Pré-comercialização.

Artigo 16 - A responsabilidade técnica pela

Parágrafo único: Os laudos das vistorias devem

produção e sanidade de mudas de seringueira é

ser encaminhados a unidade regional da

de competência exclusiva do Engenheiro

Coordenadoria

Agrônomo ou Engenheiro Florestal.

de

Defesa

Agropecuária,

responsável pela fiscalização fitossanitária das
mudas.

SEÇÃO VIII
DA COMERCIALIZAÇÃO E TRÂNSITO DE

Artigo 13 - O viveirista deverá apresentar, ao

SEMENTES, BORBULHAS E MUDAS DE

final da produção de cada plano técnico, um

SERINGUEIRA

relatório final em modelo próprio estabelecido
pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária,

Artigo 17 - Para o trânsito, comércio e uso, as

sobre as ocorrências sanitárias, produção total e

sementes, borbulhas e mudas de seringueira

destino das mudas.

deverão estar obrigatoriamente:
I. Acompanhadas de Nota Fiscal ou Nota de

Artigo 14 - Atendidas todas as exigências
estabelecidas, e comprovando-se a sanidade das

Produtor, indicando sua origem e destino;
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II. Acompanhadas da Permissão de Trânsito de

Trânsito Vegetal - PTV, nome e endereço do

Vegetal;

comprador.

III. As mudas serão devidamente identificadas
com etiquetas, que devem conter os seguintes

Artigo 19 - As mudas de seringueira,

dados:

produzidas em outros Estados e destinadas ao

a) Nome do viveirista;

plantio no Estado de São Paulo, deverão contar

b) Identificação do viveiro;

obrigatoriamente com Autorização de Entrada e

c) Número do registro e cadastro;

Trânsito, emitida pela Coordenadoria de Defesa

d) Espécie;

Agropecuária.

e) Clone;

Parágrafo único - A Autorização de Entrada e

f) Porta-enxerto; e

Trânsito será emitida pela Coordenadoria de

g) Número do lote.

Defesa Agropecuária, mediante apresentação,

IV. Isentas de pragas consideradas restritivas a

pelo

sua produção conforme Legislação vigente;

comprovação de sanidade emitido pelo órgão

V. Em conformidade com as exigências da

de Defesa Sanitária Vegetal da Unidade

Unidade Federativa destinatária;

Federativa de origem, e somente para mudas

Parágrafo único - No caso de mudas de um só

que atendam à legislação de produção de mudas

clone, procedente de um único viveiro e

em vigor no Estado de São Paulo.

interessado,

de

documento

de

destinada a um único plantio, a identificação
poderá constar apenas na Nota Fiscal ou Nota
de Produtor.

SEÇÃO IX
DA FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA
SANIDADE VEGETAL PELA

Artigo 18 - Para efeito de controle da

COORDENADORIA DE DEFESA

fiscalização deverá ser mantido no viveiro, no

AGROPECUÁRIA

jardim clonal e na área de produção de semente,
um livro com registro de comercialização das

Artigo 20 - O documento que comprova que as

mudas, das borbulhas e das sementes, indicando

mudas

a data, quantidade, clone, número da nota

fitossanitária nos termos da legislação em vigor

fiscal, número do Certificado Fitossanitário de

no Estado de São Paulo, e que foram liberadas

Origem - CFO, número da Permissão de

para transporte, comercialização e plantio, é o

estiveram

sob

a

fiscalização

Certificado de Sanidade Vegetal – CSV,
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emitido

pela

unidade

regional

da

Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

Artigo 24 - As solicitações e comunicações,
necessárias para atendimento da presente
Resolução, deverão ser feitas, por escrito, junto

SEÇÃO X

à unidade regional de Defesa Agropecuária.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 25 - Os viveiros de produção de mudas
Artigo 21 - A emissão de Permissão de

de seringueira terão 180 (cento e oitenta) dias, a

Trânsito de Vegetais - PTV, ocorrerá mediante

partir da data de publicação desta Resolução,

solicitação antecipada de 48 (quarenta e oito)

para se cadastrarem na Coordenadoria de

horas, pelo interessado, com a apresentação do

Defesa Agropecuária.

Certificado Fitossanitário de Origem - CFO e
Nota Fiscal ou Nota de Produtor.

Artigo 26 - Os jardins clonais e as áreas de
produção de sementes de seringueira terão 360

Artigo 22 - O detentor de mudas deve cumprir

(trezentos e sessenta) dias, a partir da data de

a legislação em vigor, e propiciar à unidade

publicação

regional de Defesa Agropecuária as condições

cadastrarem na Coordenadoria de Defesa

necessárias para o exercício de suas funções,

Agropecuária.

desta

Resolução,

para

se

comunicando, por escrito, no prazo máximo de
15 (quinze) dias, qualquer

Artigo 27 - É obrigatório o recolhimento anual

alteração ocorrida nas condições iniciais que

da

permitiram o cadastramento ou que possam vir

epidemiológica, conforme Decreto estadual

a comprometer os objetivos visados nesta

45.21, de 19-09-2000.

taxa

de

vigilância

fitossanitária

e

Resolução.
Artigo 28 - A Coordenadoria de Defesa
Artigo 23 - Será dado conhecimento ao

Agropecuária

público,

complementares,

pela

Coordenadoria

de

Defesa

poderá
para

editar

normas

estabelecimento

de

Agropecuária, dos viveiros de produção de

critérios técnicos e administrativos, que se

mudas, dos jardins clonais e das áreas de

fizerem necessários para cumprimento desta

produção de sementes cadastradas naquela

Resolução.

Coordenadoria.
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Artigo 29 - O não cumprimento dos requisitos

deverá

adequar-se

às

exigências

desta

estabelecidos nesta Resolução sujeita o infrator

Resolução, na seguinte forma:

às sanções estabelecidas pelo Decreto estadual

I. Distância mínima de 50 (cinquenta) metros,

45.211, de 19-09-2000, que regulamenta a Lei

conforme disposto no artigo 7°, inciso I, desta

10.478, de 22-12-1999, a qual dispõe sobre a

Resolução;

adoção de medidas de defesa sanitária vegetal

II. Germinador para porta-enxertos em bancada

no âmbito do Estado de São Paulo.

suspensa, em recipiente plástico ou similar,
com substrato, conforme disposto no artigo 8°,

Artigo 30 - Esta Resolução entra em vigor na

inciso I, desta Resolução;

data de sua publicação, revogando-se as

III. Produção de mudas em bancada suspensa,

disposições em contrário.

em

recipiente

plástico

ou

similar,

com

substrato, conforme disposto no artigo
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

8°, inciso II, desta Resolução; IV. Uso de
substrato conforme artigo 8°, incisos III e IV,

Artigo 31 – Os jardins clonais já instalados

desta Resolução;

terão 360 (trezentos e sessenta) dias, a partir da

V.

data de publicação desta Resolução, para

laboratoriais

apresentar laudos laboratoriais de comprovação

parágrafo único, desta Resolução.

Coleta

de

amostras

para

determinado pelo

exames

artigo 11,

genética dos clones utilizados para a produção
de borbulhas.

Artigo 33 – O lote de produção de mudas de
seringueiras, instalado antes da publicação

Artigo 32 - O viveiro de produção de mudas de

desta Resolução, terá até 31-12-2015, para

seringueira formado a partir de 01-01-2015,

finalizar a produção e o comércio das mudas.
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PORTARIA CDA-50, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013
O Coordenador da Coordenadoria de Defesa

máximo de 6 (seis) meses a partir da publicação

Agropecuária, no uso de suas atribuições, e o

desta

constante na Portaria CDA – 23, de 13-06-2005

formação de novas borbulheiras, tanto própria,

especialmente em seus Artigos 5º, 6º e 15,

como para terceiros, desde que, também

decide:

cadastradas na CDA.

Artigo 1º - Prorrogar excepcionalmente até

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na

31-12-2014, a validade do certificado das

data da sua publicação.

borbulheiras de citros cadastradas na CDA,
com vencimento a partir de 01-07-2013.
Parágrafo único - O prazo estabelecido pela
alínea “d” do artigo 15 da Portaria CDA - 23,
fica excepcionalmente acrescido de até 18
meses a contar de seu vencimento.

Artigo 2º - Para a prorrogação do prazo de
validade da borbulheira, conforme determina o
artigo

1º,

serão

realizados

exames

fitopatológicos para a comprovação que as
plantas da borbulheira estão isentas de CVC
(amarelinho) e HLB (greening).
Parágrafo único – Na fiscalização realizada pela
CDA, será exigido o atendimento das normas
sanitárias da legislação vigente para a produção
de borbulhas.

Artigo 3º - A borbulheira formada com
borbulhas oriundas do Centro APTA Citros
“Sylvio Moreira”- Cordeirópolis e cadastrada
na CDA, poderá, excepcionalmente, no prazo

portaria,

fornecer borbulhas

para

a
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 59, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

O

MINISTRO

DE

AGRICULTURA,

ESTADO
PECUÁRIA

DA
E

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data de sua publicação.

ABASTECIMENTO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 87, parágrafo único,

Art. 4º Ficam revogados os Anexos I e II da

inciso II, da Constituição, tendo em vista o

Instrução Normativa nº 52, de 20 de novembro

disposto no Decreto nº 24.114, de 12 de abril de

de 2007, e a Instrução Normativa nº 59, de 20

1934, no Decreto nº 5.741, de 30 de março de

de novembro de 2007.

2006, no Decreto nº 5.759, de 17 de abril de
2006, na Lei nº 9.712, de 20 de novembro de
1998, e o que consta do Processo no
21000.005012/2008-66, resolve:

Art.

1º

Excluir

da

Lista

de

Pragas

Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes
do Anexo I da Instrução Normativa nº 41, de 1º
de julho de 2008, publicada no D.O.U de 2 de
julho de 2008, as pragas ACARINA - Raoiella
indica;

HEMÍPTERA

hirsutus;

-

Maconellicoccus

LEPIDOPTERA

-

Helicoverpa

armígera; FUNGO - Puccinia kuehnii e
VIRUS - Lily symptomless.

Art. 2º Alterar o Anexo II da Instrução
Normativa nº 41, de 1º de julho de 2008, que
passa

vigorar

conforme

Instrução Normativa.

o

Anexo

desta
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ANEXO II
(Redação dada pela Instrução Normativa 59/2013/MAPA)
LISTA DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS PRESENTES

ÁCAROS

Raoiella indica

HOSPEDEIROS

UNIDADES
FEDERATIVAS DE
OCORRÊNCIA DA
PRAGA

Açaí (Euterpe oleracea), Açaí-do-Amazonas, Açaí-solitário
(Euterpe precatoria ), Alpínia (Alpínia purpurata), Alpínia
(Alpínia zerumbet), Aricuriroba (Syagrus schizophylla),
Árvore-do-viajante (Ravenala madagascariensis), Bananeira
(Musa spp), Bastão-do-imperador (Etlingera alatior), Buriti
(Mauritia flexuosa), Cana-da-Índia (Canna indica), Coqueiro
(Cocos nucífera), Coquinho-azedo (Butia capitata), Corifa
(Corypha umbraculifera), Dendezeiro (Elaeis guineensis),
Estrelítzia (Strelitzia reginae), Helicônia (Heliconia spp),
Jerivá (Syagrus romanzoffianum), Licuala (Licuala grandis),
Miraguama (Coccothrinax miraguama), Palma Corcho
(Microcycas calocoma), Palmeira (Coccothrinax
barbadensis), Palmeira (Aiphanes spp.), Palmeira
(Pseudophoenix vinifera), Palmeira areca-bambu (Dypsis
lutescens), Palmeira arecina (Veitchia arecina), Palmeira
chamaedora (Chamaedora spp.), Palmeira de Manila (
Veitchia maerrillii), Palmeira fênix (Phoenix roebelenii),
Roraima e Amazonas
Palmeira-paorotis (Acoelorraphe wrightii), Palmeira rabo de
raposa (Wodyetia bifurcata), Palmeira real australiana
(Archontophoenix Alexandre), Palmeira Real Australiana
(Archontophoenix alexandrae), Palmeira sagu (Cycas spp,),
Palmeira areca (Areca sp.), Palmeira Bismarckia (Bismarckia
nobilis), Palmeira-da-California (Washingtonia robusta),
palmeira-de-macarthur (Ptychosperma macarthurii), Palmeira
de Manarano (Beccariophoenix madagascariensis) Pupunha
silvestre (Bactris plumeriana), Palmeira-de-saia
(Washingtonia filifera), Palmeira-fuso (Pseudophoenix
sargentii), Palmeira-imperial-de-Porto Rico (Roystonea
borinquena), Palmeira-leque (Schippia concolor), Palmeiraleque-brilhante (Thrinax radiata). Palmeira-leque-da-china
(Livistonia chinensis), Palmeira-leque-de-fiji (Pritchardia
pacifica), Palmeira-prateada-de-leque (Coccothrinax
argentata), Palmeira-princesa (Dictyosperma album),
Palmeira-rabo-de-peixe (Caryota mitis), Palmeira-rabo-de-
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peixe (Caryota urens) Palmeira-ráfia (Raphis excelsa),
Palmeira real ( Roystonia regia), Palmeira solitária
(Ptychosperma elegans), Palmeira- triângulo (Dypsis
decaryi), Pritchardia (Pritchardia vuylstekeana), Pupunha
(Bactris gasipaes), Pupunha silvestre (Bactris plumeriana),
Tamareira (Phoenix dactilifera),Tamareira-das-canárias
(Phoenix canariensis),Tamareira-do-Senegal (Phoenix
reciclinata) e demais espécies das famílias Arecaceae,
Heliconiaceae, Musaceae, Pandanaceae, Strelitziaceae e
Zinberaceae

Citros (Citrus sp.), Coqueiro (Cocos nucifera), Nim
Schizotetranychus
(Azadirachta indica), Sorgo (Sorghum bicolor), Acácia
hindustanicus
(Acacia sp.) e Cinamomo (Melia azedarach)
INSETOS

HOSPEDEIROS

Abacate (Persea americana), Álamo (Populus
spp.), Amora (Morus spp.), Ardisia (Ardisia
Swartz), Bananeira (Musa spp.), Buxinho
(Buxussempervirens), Café (Coffea arabica), Caju
(Anacardium occidentale), Carambola (Averrhoa
carambola), Cherimóia (Annona cherimola),
Citros (Citrus spp.), Dama da noite (Cestrum
nocturnum), Gengibre (Zingiber officinale),
Goiaba (Psidium guajava), Graviola (Annona
Aleurocanthus
muricata), Grumixama (Eugenia brasiliensis),
woglumi
Hibisco (Hibiscus rosa-sinensis), Jasmim-manga
(Plumeria rubra), Lichia (Litchi chinensis), Louro
(Laurus nobilis), Mamão (Carica papaya), Manga
(Mangifera indica), Maracujá (Passiflora edulis),
Marmelo (Cydonia oblonga), Murta (Murraya
paniculata), Pêra (Pyrus spp.), Pinha (Annona
squamosa), Romã (Punica granatum), Rosa (Rosa
spp.), Sapoti (Manilkara zapota) e Uva (Vitis
vinifera).

Roraima

UNIDADES FEDERATIVAS DE
OCORRÊNCIA DA PRAGA

Amapá, Amazonas, Goiás,
Maranhão, Pará, São Paulo e
Tocantins, Bahia, Ceará, Espírito
Santo, Minas Gerais, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro,
Roraima, Mato Grosso do Sul,
Rondônia e Rio Grande do Norte.
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Hospedeiros primários: Carambola (Averrhoa
carambola), Goiaba (Psidium guajava), Jambo
vermelho (Syzygium malaccensis), Laranja
caipira, Laranja da terra, Laranja amarga, Laranja
(Citrus aurantium), Maçaranduba, Arapaju,
Mararaju (Manilkara zapota) e Manga (Mangifera indica). Hospedeiros secundários: Acerola
(Malpighia puncifo lia), Amendoeira (Terminalia
catappa), Bacupari (Garcinia dulcis), Bilimbi,
Carambola marela, Caimito ou Abiu
(Chrysophyllum caimito), Cajazeiro ou Taperebá
Bactrocera
(Spondias lutea), Caju (Anacardium occidentale), Amapá e Roraima
carambolae
Fruta pão (Artocarpus altilis), Gomuto (Arenga
pinnata), Jaca (Artocarpus integrifolia), Jambo
branco (Syzygium samarangese), Jambo branco ou
d'água (Sypygium aqueum), Jambo rosa
(Syzygium jambos), Jujuba (Ziziphus mauritiana e
Z. jujuba), Laranja doce (Citrus sinensis), Limão
cayena (Averrhoa bilimbi), Pimenta picante,
Pimenta do diabo (Capsicum annuum), Pitangueira
vermelha (Eugenia uniflora), Pomelo, toranja
(Citrus paradisi), Tangerina (Citrus reticulata) e
Tomate (Licopersicum esculentum).
Ameixa (Prunus sp.), Damasco (Prunus
armeniaca), Maça (Malus sp.), Marmelo (Cydonia
Cydia
oblonga), Nectarina (Prunus persica var.
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
pomonella
nucipersica), Nogueira européia (Juglans regia),
Pêra (Pyrus sp.) e Pêssego (Prunus persica)
Dactylopius
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e
Palma forrageira (Opuntia sp.).
opuntiae
Rio Grande do Norte.
Bálsamo (Myroxylon balsamum), Caju
(Anacardium occidentale), Flamboyant (Delonix
-Sinoxylon
regia), Mandioca (Manihot esculenta), Manga
Mato Grosso
conigerum
(Mangifera indica), Mogno (Switenia
macrophyla), Seringueira (Hevea brasiliensis) e
Teca (Tectona grandis).
Minas Gerais, Paraná, Rio Grande
Sirex noctilio Pinus sp.
do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
FUNGOS
Guignardia
citricarpa
(=Phyllosticta
citricarpa)

HOSPEDEIROS

Citros (Citrus spp)

UNIDADES FEDERATIVAS DE
OCORRÊNCIA DA PRAGA
Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Goiás e
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Rondônia.

Mycosphaerella
fijiensis

Bananeira (Musa spp.) e Heliconia
spp.Exceto: Heliconia rostrata, H.
bihai, H. augusta, chartaceae, H.
spathocircinada, H. librata, H.
psittacorum cultivar Red Opal e H.
stricta

PROCARIONTES

HOSPEDEIROS

Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará,
Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins,
Maranhão e Rio de Janeiro, Rondônia,
Roraima, Santa Catarina e São Paulo.
UNIDADES FEDERATIVAS DE
OCORRÊNCIA DA PRAGA

Citros (Citrus spp.), Fortunella
Candidatus Liberibacter spp. spp., Poncirus spp. e Murta
Minas Gerais, Paraná e São Paulo.
(Murraya paniculata)
Ralstonia solanacearum raça Bananeiras (Musa spp.) e
Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia,
2
Heliconia spp.
Roraima e Sergipe.
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas
Xanthomonas citri susp. Citri Citros (Citrus spCitros (Citru
Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul,
(=Xanthomonas axonopodis spp.), Fortunella spp, e
Roraima, Santa Catarina, São Paulo,
pv. Citri)
Poncirus spp.
Ceará e Maranhão.
Xanthomonas campestris pv. Videira (Vitis spp.), e seus
Bahia, Ceará, Pernambuco e Roraima.
viticola
híbridos
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2014
O Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e

arrendatário ou ocupante a qualquer título, de

Abastecimento, no uso das atribuições que lhe

propriedade com plantas do gênero Vitis são:

confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da

I - utilização de material propagativo livre da

Constituição, tendo em vista o disposto no

praga;

Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, no

II - impedimento da entrada na propriedade, de

Decreto no 5.741, de 30 de março de 2006, e o

pessoas e equipamentos provenientes de áreas

que

consta

dos

Processos

no

com ocorrência da praga, sem as devidas

e

nº

medidas profiláticas; e

21000.004565/1998-69
21000.000179/2002-45, resolve:

III - inspeção visual frequente das plantas e
comunicação imediata ao Órgão Oficial de

Art. 1º Estabelecer as medidas a serem

Defesa Agropecuária sobre qualquer suspeita

adotadas

de ocorrência da praga.

pelo

produtor,

importador,

comerciante ou detentor de plantas e partes

§ 2º As medidas fitossanitárias a serem

de plantas de espécies do gênero Vitis, para

adotadas

prevenção, controle e erradicação da praga

Agropecuária são:

Xanthomonas campestris pv. viticola, agente

I - levantamentos de detecção a cada ciclo

etiológico do cancro bacteriano da videira.

produtivo, realizando inspeção visual de ramos,

pelo

Órgão

Oficial

de

Defesa

folhas, inflorescências e cachos, obedecendo a
Art. 2º As medidas fitossanitárias a serem

uma

adotadas em áreas de produção de frutos, em

amostradas:

campos de plantas fornecedoras de material de

a) seis plantas dentro da área e quatro plantas

propagação, ou em quaisquer áreas com

na bordadura, para áreas de até um hectare; ou

existência de plantas do gênero Vitis, em

b) doze plantas dentro da área e oito plantas na

Unidades da Federação (UFs) sem ocorrência

bordadura, para áreas de mais de um até cinco

da praga, estão estabelecidas a seguir.

hectares, ou adoção de uma proporcionalidade,

§ 1º As medidas fitossanitárias a serem

para áreas maiores de cinco hectares;

adotadas

II - concentração dos levantamentos nas áreas

pelo

produtor,

proprietário,

casualização

em

ziguezague,

sendo

com variedades mais suscetíveis e no período
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de

condições

ambientais

favoráveis

a

Art. 3º As medidas fitossanitárias a serem

ocorrência da praga; e

adotadas em áreas de produção de frutos, em

III - coleta e envio de material com sintomas

campos de plantas fornecedoras de material de

para diagnóstico laboratorial.

propagação, ou em quaisquer áreas com

§ 3º Em caso de confirmação, por laudo

existência de plantas do gênero Vitis, em

laboratorial, da presença de Xanthomonas

Unidades da Federação (UFs) com ocorrência

campestris pv. viticola em UFs sem ocorrência

da praga, estão estabelecidas conforme a seguir:

da praga, devem ser adotadas as seguintes

§ 1º As medidas fitossanitárias a serem

medidas para erradicação do foco:

adotadas

I - eliminação pelo produtor, proprietário,

arrendatário ou ocupante a qualquer titulo, de

arrendatário ou ocupante a qualquer título da

propriedade com plantas do gênero Vitis, são:

propriedade, por meio de arranquio e queima,

I - impedimento da entrada na propriedade que

de todas as plantas e partes de plantas do talhão

se localize em município sem ocorrência da

ou do lote no viveiro, inclusive as ervas

praga, de pessoas e equipamentos provenientes

daninhas;

de municípios com ocorrência da praga, sem as

II - proibição, pelo Órgão Oficial de Defesa

devidas medidas profiláticas;

Agropecuária, do plantio de variedades mais

II - realização de podas nos meses de menores

suscetíveis a Xanthomonas campestris pv.

índices pluviométricos, para as variedades mais

viticola no local da erradicação, durante três

suscetíveis;

anos; e

III - desinfestação, após cada utilização, de

III - inspeção conjunta pelo produtor e pelo

equipamentos, de ferramentas para poda e de

Órgão Oficial de Defesa Agropecuária, da área

material de colheita, com produtos sanitizantes

afetada e talhões circunvizinhos daqueles

recomendados pela pesquisa; e

erradicados, a cada trinta dias, no período de

IV - eliminação de todo o material resultante

condições ambientais favoráveis a ocorrência

das podas, por meio de enterrio ou queima, para

da praga, e a cada sessenta dias, no período de

as variedades mais suscetíveis e sintomáticas.

condições

§ 2º As medidas fitossanitárias a serem

ambientais

menos

favoráveis,

pelo

pelo

produtor,

durante dois ciclos produtivos, com a finalidade

adotadas

Órgão

de eliminar novos focos.

Agropecuária são:

Oficial

proprietário,

de

Defesa
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I - levantamentos de detecção e delimitação a

produtos

cada ciclo produtivo, realizando inspeção visual

pesquisa;

de ramos, folhas, inflorescências e cachos;

IV - realização de inspeções visuais em todo o

II - concentração dos levantamentos nas áreas

viveiro semanalmente, concentrando-se nas

com variedades mais suscetíveis e no período

variedades mais suscetíveis e nos períodos de

de

condições ambientais favoráveis a ocorrência

condições

ambientais

favoráveis

a

sanitizantes

recomendados

pela

ocorrência da praga; e

da praga; e

III - coleta e envio de material com sintomas

V - comunicação imediata ao Órgão Oficial de

para diagnóstico laboratorial.

Defesa Agropecuária sobre qualquer suspeita

§ 3º Caso seja detectada a presença da praga em

de ocorrência da praga.

município sem ocorrência, dentro de UFs com

§ 2º As medidas fitossanitárias a serem

ocorrência da praga, devem ser adotadas as

adotadas pelos Órgãos Oficiais de Defesa

mesmas medidas para erradicação do foco

Agropecuária são:

descritas no § 3º do art. 2º desta Instrução

I - inspeções para verificação de que os campos

Normativa.

de

plantas

fornecedoras

de

material

de

propagação, borbulheiras, jardins clonais e
Art. 4º

As medidas

fitossanitárias

para

quaisquer outros locais que forneçam material

produção de mudas estão estabelecidas a seguir,

de propagação sejam conduzidos sob as

sendo complementares à legislação brasileira

medidas

sobre sementes e mudas.

Instrução Normativa;

§ 1º As medidas fitossanitárias a serem

II - coleta e envio de material com sintomas

adotadas pelo produtor de mudas de videira

para diagnóstico laboratorial; e

são:

III - exigência de que, quando confirmada a

I - manutenção do viveiro cercado com a

presença de Xanthomonas campestris pv.

finalidade de restringir o ingresso de pessoas

viticola por laudo laboratorial, as mudas de

estranhas ao serviço;

todo o lote sejam eliminadas por meio de

II fornecimento de vestimentas e botas que

queima.

fitossanitárias

constantes

nesta

deverão ser utilizadas exclusivamente no
viveiro;
III

-

Art. 5º Os levantamentos para detecção e
desinfestação

ferramentas

utilizados

dos
na

equipamentos
produção,

e

delimitação das áreas de ocorrência da praga e a

com

orientação aos produtores e viveiristas sobre as
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variedades suscetíveis e sobre as medidas
obrigatórias

e

Art. 6º O trânsito de plantas e partes de plantas

Instrução

do gênero Vitis provenientes de UF com

Normativa, são de responsabilidade dos Órgãos

ocorrência comprovada da praga com destino a

Oficiais de Defesa Agropecuária.

UF sem ocorrência da praga somente é

§ 1º Quando se detectar material suspeito de

permitido nos seguintes casos:

infecção por Xanthomonas campestris pv.

I - quando se tratar de mudas acompanhadas de

viticola, coleta-se amostra para diagnóstico em

Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV) com

laboratório da Rede Nacional de Laboratórios

a seguinte Declaração Adicional:

Agropecuários

"As mudas foram obtidas por micropropagação

erradicação

de

prevenção,

estabelecidas

do

controle

nesta

Sistema

Unificado

de

Atenção à Sanidade Agropecuária.

e indexadas para Xanthomonas campestris pv.

§ 2º Caso o diagnóstico laboratorial confirme a

viticola";

presença da praga, devem ser adotadas às

II - quando se tratar de frutos exclusivamente

expensas do produtor, importador, comerciante

para consumo in natura e acompanhados de

ou detentor, todas as medidas exigidas para

PTV com a seguinte Declaração Adicional:

prevenção, controle e erradicação da praga.

"Os frutos foram produzidos em propriedade

§

Defesa

onde são adotadas as medidas de prevenção e

Agropecuária devem realizar inspeções durante

controle do cancro bacteriano da videira,

o ciclo produtivo da cultura, a fim de verificar o

previstas na legislação fitossanitária"; e

cumprimento das medidas estabelecidas nesta

III - quando se tratar de material vegetal para

Instrução Normativa.

fins de pesquisa institucional - caso em que os

§

3º

4º

Os

Os

Órgãos

Oficiais

Órgãos

Oficiais

de

de

Defesa

Órgãos Estaduais de Defesa Agropecuária das

Agropecuária devem encaminhar os relatórios

UFs de origem e de destino atenderão a

decorrentes

das

inspeções

solicitação do pesquisador, por se tratar de

responsável

pela

Sanidade

ao

Serviço

Vegetal

na

interesse

nacional

em

obtenção

de

Superintendência Federal de Agricultura (SFA)

conhecimento sobre a praga - desde que

da UF, que por sua vez encaminha cópia ao

obrigatoriamente

Departamento de Sanidade Vegetal - DSV,

procedimentos:

Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA,

a) o material deve transitar acompanhado de

Ministério

PTV com a seguinte Declaração Adicional: "O

da

Agricultura,

Abastecimento- MAPA.

Pecuária

e

cumpridos

os

seguintes

material foi lacrado na origem, sob número de
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lacre X, e embalado de maneira a garantir a não

Art. 9º Fica revogada a Instrução Normativa nº

dispersão da praga";

9, de 20 de abril de 2006.

b) PTV será emitida após o recebimento de uma
via do Termo de Compromisso, assinada pelo
pesquisador, o qual se responsabiliza pela não
dispersão da praga, e pela esterilização do
material após a realização da pesquisa;
c) Órgão Estadual de Defesa Agropecuária da
UF de destino deve manter uma segunda via do
Termo

de

anotação

da

Compromisso
identificação

assinada,

com

da

que

PTV

acompanhou o material; e
d) o Órgão Estadual de Defesa Agropecuária da
UF de origem do material deve comunicar o
envio,

ao

Órgão

Estadual

de

Defesa

Agropecuária da UF de destino.

Art. 7º Cabe ao Serviço responsável pela
Sanidade Vegetal da SFA na UF a supervisão
da execução das medidas previstas nesta
Instrução Normativa.
Parágrafo único. As ações a serem executadas
pelas Unidades da Federação originam-se de
convênios firmados junto ao MAPA, nos
termos do art. 157 do Decreto nº 5.741, de 30
de março de 2006.

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em
vigor decorridos 30 (trinta) dias após a sua
publicação.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 23 DE MAIO DE 2014
O

MINISTRO

DE

AGRICULTURA,

ESTADO

DA

PECUÁRIA

E

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que
lhe conferem o art. 87, parágrafo único, inciso
II, da Constituição, e o Decreto nº 5.741, de 30
de março de 2006, tendo em vista o disposto na
Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, no
Decreto nº 5.759, de 17 de abril de 2006, no
Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, e o
que consta do Processo nº 21000.005012/200866, resolve:

Art.

1º

Excluir

da

Lista

de

Pragas

Quarentenárias Ausentes - (A1), constantes
do Anexo I da Instrução Normativa nº 41, de
1º de julho de 2008, a praga FUNGO Neonectria galligena (= Nectria galligena).

Art. 2º Acrescentar à Lista de Pragas
Quarentenárias Presentes, constantes do
Anexo II da Instrução Normativa nº 59, de
18 de dezembro de 2013, a praga FUNGO Neonectria galligena (=Nectria galligena),
conforme Anexo desta Instrução Normativa.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data de sua publicação.
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ANEXO
"ANEXO II
LISTA DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS PRESENTES
(...)

FUNGO

Neonectria
galligena
(=Nectria
galligena)

HOSPEDEIROS

UNIDADES
FEDERATIVAS DE
OCORRÊNCIA DA
PRAGA

Acácia sp., Acer sp., Acer circinatum, A.macrophyllum, A.mono
subsp.Hetero p h y l l um, A. negundo, A.palmatum,
ApennsylvanicumA. Pseudoplatanus, A.rubrum, A saccharum, A.
spica-tum, Aesculus sp.A. hippocastanum, A. turbinata, Albizia
lebbeck, Alnus sp., A. glutinosa, A. incana, A. japonica, A. rubra,
Amelanchier laevis, Avena sativa, Betula sp. Betula lenta, Betula
lutea (synonym: alleghaniensis)B.maximowicziana, B.nigra, B.
papyrifera, B. pendula (syn:verrucosa) B. populifolia, B.
pubescens, Camellia sinensis, Carpinus sp., Carpinus betulas,
Carya spp. Carya cordiformis, Carya glabra, C. ovata, C.
tomentosa, C. illinoensis, Castanea dentata, Cercis canadensis,
citrus sinensis, Coprosma areolata, Coprosma lucida, Cornus sp.,
Cornus muttallii, Corylus avellana, C. heterophylla var.
thunbergiii, Corylus sieboldiana, Craetaegus monogyna,
Crataegus oxyacanthoides (syn: oxyacantha )Eriobotrya japonica, Paraná, Rio Grande
Fagus americana, F.crenata f. grandifolia (syn.Americana) F. sp., do Sul e Santa
F.orientalis, F. sylvantica F. silvatica f.purpure a , Frangula almus, Catarina.
Fraxinus bungeana, F Excelsior, F. mandshurica, F. mandshurica
var. Japônica, Fraxinus nigra (syn; sambucifolia), Ilex aquifolium,
Juglans sp. J. cinerea, J. nigra, J. regia, Laburnum anagyrioides,
Liriodendron tulipifera, Malus sp., M. comumnis. M. sylvestris,
M. pumila, Malus x domestica, Malus pumila var domestica,
Nyssa sylvatica, Persea gratissima, Picea abies, Platanus
oprientalis, Populus spp., Populus alba, Populus x canadensis, P.
balsamifera, P. grandidenta, P. tremula, P. tremuloides,
P.wislizeni, Prunus spp., P. avium, P. serotina, P.salicina, P. ssiori,
Prunus subhirtella var. pendula, P. virginiana, Pyrus malus, P..
pyrifolia, Pyrus pyrifolia var culta, Pyrus communis, Quercus sp.,
Q. Alba, Q. bicolor Q. Borealis (syn: rubra), Q. coccinea, Q.
garryana, Q. glandulifera, Q. laurifolia, Q. Mongolica var
grosserrata, Q. Montana, Q. robur, Q. rubra, Q. velutina, Rhus
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typhina, Ribes sp., Robinia pseudoacacia, Rosa spp., Salix spp., S.
Alba, Salix Alba var Vitelina, S.alba L. Coerulea, S.
amygdaloides, S. amygdalina, S. cinerea, S. nigricans, S.
purpurea, Sophora microphylla, Sorbus sp., sorbus ária, S.
aucuparia, S. domestica, Swietenia mahagoni, Tília sp., T.
americana, T. cordata, Ulmus sp., Ulmus americana, Ulmus glabra
(syn: montana) Umbelluraria californica, Viola sp.
(...)"(NR)
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 32, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
O

MINISTRO

DE

AGRICULTURA,

ESTADO

DA

PECUÁRIA

E

ABASTECIMENTO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição, e o Decreto no 5.741,
de 30 de março de 2006, tendo em vista o
disposto na Lei no 8.171, de 17 de janeiro de
1991, no Decreto nº24.114, de 12 de abril de
1934, e o que consta do Processo nº
21000.002379/2014-76, resolve:

Art.

1º

Excluir

Quarentenárias

da

Lista

presentes,

de

Pragas

constante

do

Anexo II da Instrução Normativa nº 59, de
18 de dezembro de 2013, em INSETOS Cydia pomonella.

Art. 2º Acrescentar à Lista de Pragas
Quarentenárias Ausentes (A1), constante do
Anexo I da Instrução Normativa nº 41 de 1º
de julho de 2008, em LEPIDOPTERA Cydia pomonella.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data de sua publicação.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 19, DE 16 DE SETEMBRO DE 2014
Art. 3º O trânsito interestadual de frutos frescos
O

SECRETÁRIO

DE

AGROPECUÁRIA

DEFESA
DO

suspeita, fica condicionado à emissão de

AGRICULTURA,

Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das

fundamentada em Certificado Fitossanitário de

atribuições que lhe conferem os arts. 10 e 42 do

Origem - CFO ou Certificado Fitossanitário de

Anexo I do Decreto nº7.127, de 4 de março de

Origem Consolidado - CFOC, contendo a

2010, tendo em vista o disposto no Decreto nº

seguinte declaração adicional: "A partida foi

24.114, de 12 de abril de 1934, e o que consta

inspecionada

do Processo nº 21048.000043/2014-22, resolve:

Anthonomus tomentosus".

MINISTÉRIO

SUBSTITUTO,

de acerola (Malpighia spp.), produzidos na zona

DA

e

encontra-se

livre

de

Parágrafo único. Excetuam-se das disposições
Art. 1º Declarar como zona interditada, por

do caput os casos previstos na Portaria nº 94, de

ocorrência

24 de dezembro de 2010, da Superintendência

da

praga

Anthonomus

tomentosus, os municípios de Boa Vista,

Federal

Mucajaí

Abastecimento de Roraima, publicada no

e

Pacaraima,

no

Estado

de

Roraima.

de

Agricultura,

Pecuária

e

D.O.U. de 27 de dezembro de 2010.

Parágrafo único. Fica delimitada como zona
suspeita de ocorrência da praga Anthonomus

Art. 4º O descumprimento do disposto nesta

tomentosus a área compreendida pelos demais

Instrução Normativa sujeitará os infratores às

municípios do Estado de Roraima e os

sanções previstas nos regulamentos federais e

municípios de Presidente Figueiredo, Rio Preto

estaduais de defesa agropecuária.

da Eva e Manaus, no Estado do Amazonas.
Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em
Art. 2º Proibir o trânsito de frutos frescos de
acerola (Malpighia spp.) para o exterior da
zona interditada.

vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA CDA-09, DE 23 DE SETEMBRO DE 2014
Dispõe prorrogar a validade do Certificado

Artigo 3° - A borbulheira formada com

de Encerramento da Borbulheira de Citros

borbulha oriunda do Centro APTA Citros

Cadastrada na Coordenadoria de Defesa

“Sylvio Moreira” – Cordeirópolis e cadastrada

Agropecuária

na CDA, após a realização de exames
fitopatológicos para a comprovação que a

O Coordenador da Coordenadoria de Defesa

planta de citros da borbulheira estão isentas de

Agropecuária, e o constante na Portaria CDA –

CVC e HLB, poderá excepcionalmente, até 31-

23, de 13-06-2005 especialmente em seus

12-2014, fornecer borbulha para a formação de

Artigos 5º, 6º e 15, decide:

nova borbulheira, tanto própria, como para
terceiros, desde que, também cadastrada na

Artigo 1° - Prorrogar excepcionalmente até 31-

CDA.

12-2014,

de

Parágrafo Único – A borbulheira implantada

citros

com borbulha fornecida excepcionalmente pela

Defesa

borbulheira citada no caput deste artigo, poderá

a

validade

encerramento
cadastrada

na

da

do

certificado

borbulheira

Coordenadoria

de
de

Agropecuária - CDA, com vencimento a partir

fornecer

borbulhas

exclusivamente

para

de 01-07-2013.

produção de mudas no prazo máximo de 3 anos

Parágrafo Único – O prazo estabelecido pela

a contar da data da enxertia.

alínea “d” do artigo 15 da Portaria CDA – 23,
fica excepcionalmente acrescido de até 18

Artigo 4º - A amostra para análise laboratorial

meses a contar de seu vencimento.

de Xylella fastidiosa (CVC/clorose variegada
dos citros) e Candidatus Liberibacter spp.

Artigo 2° - Para a prorrogação do prazo de

(HLB/greening), será realizada coletando ao

validade da borbulheira, conforme determina o

acaso, uma folha madura com pecíolo, para

artigo

cada 50 plantas pertencentes ao mesmo lote do

1°,

serão

realizados

exames

fitopatológicos para a comprovação que a

plano de produção de borbulhas.

planta de citros da borbulheira estão isentas de

§ 1º – A amostra de trabalho deve ser formada

CVC e HLB.

por um mínimo de 20 folhas, representando no
máximo 1.000 plantas da borbulheira;
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§ 2º – A amostra para CVC e HLB em planta da
borbulheira

será

prioritariamente folha

feita

coletando

sintomática, quando

houver.

Artigo 5º - Na fiscalização realizada pela CDA,
será exigido o atendimento das normas
sanitárias de legislação vigente para a produção
de borbulhas.

Artigo 6º - Esta Portaria entrará em vigor na
data da sua publicação, revogando-se a partir
dessa data, a Portaria CDA -50, de 18-12-2013.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 42, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014
O

MINISTRO

DE

AGRICULTURA,

ESTADO

DA

PECUÁRIA

E

ABASTECIMENTO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição, tendo em vista o
disposto no Decreto no 24.114, de 12 de abril
de 1934, no Decreto no 5.741, de 30 de março
de 2006, no Decreto no 5.759, de 17 de abril de
2006, na Lei no 8.171, de 17 de janeiro de
1991, e o que consta do Processo no
21024.000088/2014-75, resolve:

Art.

1º

Excluir

da

Lista

de

Pragas

Quarentenárias Presentes - (A2) o inseto
Aleurocanthus woglumi (Mosca Negra dos
Citros), constante do Anexo II da Instrução
Normativa no 41, de 1o de julho de 2008,
alterado pela Instrução Normativa no 59, de 18
de dezembro de 2013.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data de sua publicação.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015
A

MINISTRA

AGRICULTURA,

DE

ESTADO
PECUÁRIA

DA
E

ABASTECIMENTO, INTERINA, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo
único, inciso II, da Constituição, tendo em vista
o disposto no Decreto no 7.127, de 4 de março
de 2010, e o que consta do Processo no
21000.008680/2014-93, resolve:

Art. 1º Fica revogada a Instrução Normativa
nº 23, de 29 de abril de 2008.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data de sua publicação.
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RESOLUÇÃO SAA-8, DE 17 DE MARÇO DE 2015
Adota a Permissão de Trânsito Vegetal

Defesa Animal e Vegetal no Estado de São

eletrônica (e-PTV) em todo Estado de São

Paulo.

Paulo, para o trânsito de vegetais e suas

Resolve:

partes,

e

dá

outras

providências
Artigo 1º - Adotar, em todo Estado de São

O Secretário de Estado de Agricultura e

Paulo, a Permissão de Trânsito de Vegetal no

Abastecimento, considerando:

formato eletrônico, denominada e-PTV, para o

- a Lei 10.478, de 22-12-1999, que dispõe sobre

trânsito intra e interestadual de vegetais e suas

a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal

partes, bem como para subsidiar, conforme o

no âmbito do Estado e dá outras providências

caso, a emissão do Certificado Fitossanitário –

correlatas, regulamentada pelo Decreto 45.211,

CF

de 19/9/2000;

Reexportação – CFR.

e

do

Certificado

Fitossanitário

de

- a Instrução Normativa 54, de 4/12/2007, do
Ministério

da

e

Artigo 2º - A solicitação, controle e emissão da

Abastecimento (MAPA), que aprova o modelo

e-PTV será realizada através do Sistema de

de Permissão de Trânsito de Vegetais a ser

Gestão de Defesa Animal e Vegetal – Gedave

utilizado em todo território nacional para o

ou seu sucessor, em plataforma web, pelo sítio

trânsito de plantas, parte de vegetais ou

da Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

produtos de origem vegetal;

Parágrafo único – Para solicitar a emissão da e-

- a Instrução Normativa 55, de 4/12/2007, do

PTV o usuário externo deverá cadastrar-se

Ministério

e

previamente no Gedave, assim como cumprir as

Abastecimento (MAPA), que aprova a norma

exigências legais de ordem fitossanitária para

técnica para a utilização do Certificado

cada produto vegetal e destino de partida.

da

Agricultura,

Agricultura,

Fitossanitário

de

Origem

Certificado

Fitossanitário

-

Pecuária

Pecuária

CFO
de

e

do

Origem

Artigo 3º – O usuário externo poderá solicitar,

Consolidado – CFOC; e

mediante justificativa, o cancelamento da e-

- a Resolução SAA 79, de 10-12-2012, que

PTV expedida.

implanta o Gedave – Sistema de Gestão de

Parágrafo
justificativa

único

-

Após

apresentada

aprovação

pelo

da

solicitante,

937

somente

funcionários

autorizados

da

Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA

Artigo 6º – Caso não seja efetuado o

poderão cancelar o documento.

pagamento até a data de vencimento, o usuário
externo poderá solicitar documento substituto

Artigo 4º - O usuário externo é responsável

junto às unidades da Coordenadoria de Defesa

pelas informações por ele prestadas, da mesma

Agropecuária – CDA.

forma que pela guarda e sigilo de sua senha

Parágrafo único - O prazo para pagamento do

pessoal.

documento substituto será o da data de validade

§ 1º - As informações disponibilizadas na e-

do Certificado Fitossanitário de Origem – CFO

PTV, referentes à transação comercial ou

ou do Certificado Fitossanitário de Origem

operação de qualquer natureza, são de exclusiva

Consolidado – CFOC que embasa a solicitação

responsabilidade do solicitante do documento.

da e-PTV.

§ 2º - O solicitante da emissão da e-PTV é o
responsável pela apresentação e juntada dos

Artigo 7º - A utilização indevida do sistema

documentos exigidos pela legislação vigente.

informatizado

sujeitará

o

infrator

às

penalidades previstas em lei.
Artigo 5º - Quando solicitada a emissão da ePTV será gerado automaticamente o respectivo

Artigo 8º - O processo de implantação da

documento para pagamento.

emissão de e-PTV será gradativo, de acordo

I – transcorrido o prazo da validação do

com a efetivação dos cadastros, confirmação e

pagamento sem que haja confirmação pela

inclusão de dados no sistema Gedave pelo

instituição bancária da sua quitação, resultará

produtor e responsáveis técnicos.

na suspensão de futuras solicitações para
emissão da Permissão de Trânsito Vegetal

Artigo 9º - A Coordenadoria de Defesa

relacionadas

Agropecuária - CDA, por meio de ato próprio,

à

atividade

produtiva

(AP)

vinculada à pendência;

regulamentará e complementará os detalhes

II – a suspensão de que trata o inciso acima

sobre o modelo e serviço para a emissão da e-

cessará quando houver a devida confirmação

PTV,

bancária do pagamento ou a apresentação da

estabelecidas pelo Ministério da Agricultura,

quitação junto a um funcionário autorizado da

Pecuária e Agricultura - MAPA.

Coordenaria de Defesa Agropecuária – CDA.

em

consonância

com

as

normas
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Artigo 10 - As Permissões de Trânsito Vegetal

Artigo 11 – Esta Resolução entra em vigor na

emitidas até a publicação desta Resolução serão

data de sua publicação.

válidas até a data do seu vencimento.
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PORTARIA CDA-2, DE 18 DE MARÇO DE 2015
Dispõe sobre procedimentos para a emissão

o trânsito de vegetais e suas partes e da outras

da Permissão de Trânsito Vegetal eletrônica

providências;

no estado de São Paulo

Decide:

O Coordenador da Coordenadoria de Defesa

Artigo 1º - Esta Portaria dispõe sobre o

Agropecuária

procedimento para:

-

CDA,

da

Secretaria

de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São

I - Cadastro no Sistema GEDAVE de pessoas

Paulo, considerando:

físicas e jurídicas, propriedades, atividades

- a Lei 10.478, de 22-12-1999, que dispõe sobre

produtivas - AP e atividades consolidadoras -

a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal

AC, unidades de produção - UP, unidades de

no âmbito do Estado de São Paulo e dá outras

consolidação - UC e documentos externos;

providências correlatas, regulamentada pelo

II - Emissão no Sistema GEDAVE do

Decreto 45.211, de 19-09-2000;

Certificado Fitossanitário de Origem - CFO,

- a Instrução Normativa 54, de 04-12-2007, do

Certificado

Ministério

e

Consolidado - CFOC, Permissão de Trânsito

Abastecimento - MAPA, que aprova modelo de

Vegetal - PTV, boleto para pagamento da taxa

PTV a ser utilizado em todo território nacional

pela emissão da PTV e outras providências.

da

Agricultura,

Pecuária

Fitossanitário

de

Origem

para o trânsito de vegetais e suas partes;
- a Instrução Normativa 55, de 04-12-2007, do
Ministério

da

Agricultura,

Pecuária

e

Do cadastramento e atualização de cadastro de
Pessoa Física

Abastecimento - MAPA, que aprova modelo de
CFO e CFOC a ser utilizado em todo território

Artigo 2º - Para fins de consulta e solicitação

nacional para o trânsito de vegetais e suas

de emissão de documentos fitossanitários e

partes;

demais serviços a serem disponibilizados no

- a Resolução SAA 79 de 10-12-2012, que

Sistema GEDAVE, deverá o usuário, pessoa

implanta o Sistema GEDAVE e dá outras

física, providenciar o seu cadastramento ou a

providências;

atualização de cadastro pessoalmente, podendo

- a Resolução SAA 08, de 17-03-2015, que

fazer-se representar por procurador legalmente

adota a Permissão de Trânsito Vegetal - PTV

constituído perante uma das unidades da

eletrônica em todo o estado de São Paulo, para

Coordenadoria de Defesa Agropecuária, com a
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entrega de cópia e exibição de original dos

§3º - A Coordenadoria de Defesa Agropecuária

seguintes documentos:

deverá ser informada em caso de mudança de

I - documento oficial de identificação com foto;

endereço residencial, para atualização do

II - cadastro de pessoa física - CPF;

cadastro, sob pena das medidas administrativas

III - comprovante de endereço residencial

cabíveis.

recente em nome do usuário;
IV - carteira de identidade profissional do

Do cadastramento e atualização de cadastro de

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Pessoa Jurídica

do Estado de São Paulo - CREASP ou de outro
Estado acompanhado do visto em registro no

Artigo 3º - Para o cadastramento ou atualização

CREA-SP, para o caso de profissionais

de cadastro de pessoa jurídica no Sistema

habilitados para emissão do CFO/CFOC.

GEDAVE, esta deverá, por meio de seus

V - requerimento de ativação/desbloqueio de

representantes

acesso ao Sistema GEDAVE, conforme Anexo

legalmente constituídos, efetuar a entrega de

I da Resolução SAA 79, de 10-12-2012,

cópia e exibição de original dos seguintes

disponibilizado no sítio da Coordenadoria de

documentos

Defesa

Coordenadoria de Defesa Agropecuária:

Agropecuária,

que

deverá

ser

legais

em

ou

uma

das

procuradores

unidades

da

devidamente preenchido, impresso e assinado

1 - comprovante de inscrição no Cadastro

pelo respectivo usuário interessado.

Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

§1º - Caso o usuário não possua comprovante

2 - constituição da empresa e respectivas

de endereço residencial em seu nome, poderá

alterações, registrados no órgão competente,

ser entregue declaração de residência do

quando for o caso;

proprietário do imóvel, atestando, sob as penas

3 - comprovante de inscrição no Cadastro de

da lei, que o usuário reside no citado endereço,

Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver;

e a qualificação de ambos contendo: nome,

4 - em caso de pessoa jurídica da administração

estado civil, nacionalidade, profissão, o número

direta ou indireta da União, Estado, Distrito

de inscrição no CPF e RG.

Federal ou Município apresentar cópia da

§2º - Na hipótese do parágrafo anterior, junto à

legislação

declaração de residência do proprietário do

instituição, ou de documento equivalente que

imóvel, deverá ser entregue comprovante de

demonstre sua constituição.

endereço recente do declarante.

que

criou

ou

autorizou

sua
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Do cadastramento e atualização de cadastro das

6 - contrato de licença de ocupação, permissão

propriedades onde ocorre a exploração agrícola

ou autorização de uso, registrados ou com firma

da AP e/ou AC

reconhecida em cartório;
7 - no caso de posse, não dispondo de outro

Artigo

4º

-

da

meio hábil, poderá apresentar declaração de

Coordenadoria de Defesa Agropecuária possa

posse, sob as penas da lei, contendo o nome da

realizar, atualizar e/ou ativar o cadastro da

propriedade, o endereço de localização e a área

propriedade no Sistema GEDAVE, referida no

total do imóvel; o nome da pessoa física ou

caput do artigo 1º desta Portaria, o responsável

jurídica declarante e o número de inscrição no

pela propriedade e/ou pela AP e/ ou AC deverá

CPF ou no CNPJ do possuidor, bem como a

entregar

da

data a partir da qual este detém a posse do

Agropecuária,

imóvel. Se pessoa física, acrescentar na

pessoalmente ou por meio de representante

declaração o estado civil, a nacionalidade, a

legal, se pessoa jurídica, cópia e exibir o

profissão

original dos seguintes documentos:

acrescentar

I - que comprovem a propriedade ou posse a

representante legal, qualificado com o estado

qualquer título do imóvel, podendo apresentar

civil, nacionalidade, profissão, CPF e RG.

quaisquer um dos relacionados abaixo:

II - comprovante de inscrição no CPF ou no

1 - certidão de registro do imóvel;

CNPJ;

2 - escritura, contrato ou compromisso de

III - documento oficial de identificação com

compra e venda do imóvel, registrados ou com

foto, se pessoa física;

firma reconhecida em cartório;

IV - instrumento de constituição da empresa e

3 - contrato de arrendamento, parceria ou

respectivas alterações, se pessoa jurídica,

comodato,

devidamente registrados no órgão competente,

em

Coordenadoria

Para

que

uma
de

o

das
Defesa

registrados

ou

servidor

unidades

com

firma

e

o
na

RG.

Se

declaração

pessoa
o

jurídica,

nome

do

reconhecida em cartório;

bem como a respectiva documentação oficial de

4 - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural -

identificação com foto, do representante legal.

CCIR, que comprove a inscrição do imóvel

§1º - A documentação poderá ser entregue por

rural no Instituto Nacional de Colonização e

procurador legalmente constituído.

Reforma Agrária - INCRA;

§2º - O documento que trata o item 7, inciso I,

5 - licença de ocupação, permissão, autorização

deste artigo, está sujeito à comprovação do fato

ou título de domínio outorgado pelo INCRA;

declarado.
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§3º - A declaração de posse terá sua validade

será responsável pelas UP ou UC vinculados na

questionada com a suspensão cadastral, se

AP ou AC, respectivamente.

constatar que o endereço de localização da área

§ 2º - O responsável técnico habilitado para

ocupada pertence a órgãos da administração

emissão

direta ou indireta da União, Estado, Distrito

cadastrado no Sistema GEDAVE, deverá

Federal ou Município, bem como se constatar

aprovar, através do sistema, o seu vínculo à AP

que o endereço de localização está em áreas

e/ou AC para se efetivar como responsável

protegidas por lei, em áreas ocupadas ou

técnico pelas UP e UC respectivamente

pleiteadas por comunidades quilombolas ou em

vinculadas.

áreas ocupadas ou pleiteadas por populações

§ 3º - O cadastramento ou a atualização de

tradicionais, exceto nos casos expressos nos

cadastro da AP e/ou AC, realizado pelo

itens 5 e 6, do inciso I, deste artigo, ou

produtor ou pelo responsável técnico habilitado,

autorizados por legislação pertinente.

ficará em análise e deverá ser ativado por
servidor

Do cadastramento e atualização de cadastro da
AP e/ou AC

do

da

CFO/CFOC,

Coordenadoria

devidamente

de

Defesa

Agropecuária, desde que atendida a legislação
vigente.

Artigo 5º - O cadastramento, ou a atualização

Do cadastramento e atualização de cadastro da

de cadastro, da AP e/ou AC deverá ser

UP e UC

realizado por meio do Sistema GEDAVE, pelo
produtor

ou

à

Artigo 6º - O cadastramento, ou a atualização

da

de cadastro, da UP ou da UC deverá ser

Coordenadoria de Defesa Agropecuária, desde

realizado pelo responsável técnico habilitado

que

para emissão do CFO/CFOC, vinculado e ativo

propriedade

tenha

documentação

permissionário
ou

sido

pelo

vinculado

funcionário

apresentada

exigida

no

toda
artigo

a
4º,

na

AP

e/ou

AC,

ou

por

de

Defesa

servidor

da

acompanhada da ficha de cadastro das UP ou

Coordenadoria

UC, de acordo com modelos constantes na

mediante a apresentação da ficha de cadastro,

Instrução Normativa MAPA 55, de 04-12-2007.

de acordo com os modelos constantes na

§ 1º - Após o cadastro da AP e/ou AC, o

Instrução Normativa MAPA 55, de 04-12-2007.

produtor deverá vincular o responsável técnico

Parágrafo

habilitado para emissão do CFO/ CFOC, que

atualização, realizado pelo responsável técnico

único

-

O

Agropecuária,

cadastro,

ou

sua
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habilitado, ficará em análise e deverá ser

Do cadastramento de laudos laboratoriais

ativado por servidor da Coordenadoria de
Defesa Agropecuária, desde que atendida a

Artigo 8º - Os laudos laboratoriais utilizados

legislação vigente.

para embasar a emissão do CFO e CFOC
deverão ser cadastrados no Sistema GEDAVE

Do cadastramento de documentos externos

pelo responsável técnico habilitado.
§1º

-

Após

o

cadastramento

do

laudo

Artigo 7º - Os documentos Certificado

laboratorial, deverá ser vinculado o arquivo

Fitossanitário - CF, Certificado Fitossanitário

digitalizado, fiel e legível, do original.

de

de

§2º - O documento cadastrado no Sistema

Fiscalização - TF e Permissão de Trânsito

GEDAVE deverá ser arquivado junto ao livro

Vegetal - PTV, emitidos por outros Órgãos de

de acompanhamento da UC ou UP para fins de

Defesa Sanitária Vegetal, necessários para

auditoria

embasar a consolidação de lotes nas unidades

Agropecuária.

Re-exportação

-

CFR,

Termo

pela

Coordenadoria

de

Defesa

de consolidação deverão ser cadastrados no
Sistema GEDAVE pelo responsável técnico

Da consolidação de lotes

habilitado.
§1º - Após o cadastramento do documento

Artigo 9º - A consolidação dos lotes da UC

externo deverá ser vinculado o arquivo

deverá ser realizada pelo responsável técnico

digitalizado fiel e legível do original.

habilitado para emissão do CFO / CFOC no

§2º - O documento cadastrado no Sistema

Sistema GEDAVE.

GEDAVE deverá ser arquivado junto ao livro

Parágrafo único - Todos os documentos que

de acompanhamento da UC, para fins de

embasarem a certificação fitossanitária dos

auditoria

produtos para consolidação do lote deverão

pela

Coordenadoria

de

Defesa

Agropecuária.

estar cadastrados no Sistema GEDAVE.

§3º - O cadastro, ou sua atualização, realizado
pelo responsável técnico habilitado, ficará em

Da emissão do CFO e CFOC

análise e deverá ser ativado por servidor da
Coordenadoria de Defesa Agropecuária, desde

Artigo 10 - A emissão do CFO e do CFOC

que atendida a legislação vigente.

deverá ser realizada pelo responsável técnico
habilitado no Sistema GEDAVE.
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§1º - Quando o responsável técnico habilitado

§1º - Aprovada a PTV por meio do Sistema

cadastrar

não

GEDAVE, o interessado deverá obter o boleto

constem no Sistema GEDAVE, os CFO e

para recolhimento da taxa pela emissão da

CFOC que as utilizem ficarão com situação

PTV.

“em

§2º - Após o recolhimento da taxa, o servidor

declarações

análise”,

servidor

da

Agropecuária

adicionais

aguardando

aprovação

Coordenadoria
antes

da

que

sua

de

por

Defesa

emissão.

competente

da

Coordenadoria

de

Defesa

A

Agropecuária poderá emitir e disponibilizar a

aprovação pela Coordenadoria de Defesa

impressão para o usuário por meio do Sistema

Agropecuária implica na alteração da situação

GEDAVE.

no Sistema GEDAVE para “ativa”.

§3º - A autenticidade da PTV emitida pelo

§2º - Serão emitidos e impressos apenas os

Sistema GEDAVE poderá ser consultada

CFO e CFOC com situação ativa no Sistema

eletronicamente pelo sítio da Coordenadoria de

GEDAVE.

Defesa Agropecuária, por meio da consulta do

§3º - Os CFO e CFOC emitidos e impressos

código de barras desses documentos.

pelo Sistema GEDAVE deverão ser assinados
pelo

responsável

técnico

habilitado

e

Disposições finais

arquivados junto ao livro de acompanhamento
para fins de auditoria pela Coordenadoria de

Artigo 12 - As pessoas e as propriedades que

Defesa Agropecuária.

tiverem seus cadastros migrados para o Sistema

§4º - A autenticidade do CFO e CFOC emitidos

GEDAVE deverão atualizá-los com a entrega

pelo Sistema GEDAVE poderá ser consultada

de cópia e exibição de original dos seguintes

eletronicamente pelo sítio da Coordenadoria de

documentos,

Defesa Agropecuária, por meio do código de

Coordenadoria de Defesa Agropecuária:

barras desses documentos.

I - os elencados nos incisos I a IV do artigo 2º

em

uma

das

unidades

da

desta Portaria, se pessoa física, comparecendo
Da emissão da Permissão de Trânsito Vegetal

pessoalmente, podendo fazer-se representar por
procurador legalmente constituído;

Artigo 11 - A PTV poderá ser solicitada por

II - os elencados nos itens 1 a 4, inciso I, do

usuário cadastrado no Sistema GEDAVE, por

artigo 3º desta Portaria, se pessoa jurídica,

meio do pré-cadastro da PTV, desde que o

comparecendo por meio de seu representante

produto tenha CFO/CFOC ativo.
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legal,

podendo

fazer-se

representar

por

procurador legalmente constituído;
III - os elencados nos incisos I a IV do artigo 4º
desta Portaria, se propriedades onde ocorre a
exploração

agrícola

da

AP

e/

ou

AC,

comparecendo pessoalmente, ou por meio de
representante legal se pessoa jurídica, podendo
fazer-se representar por procurador legalmente
constituído.
Artigo 13 – Para a adequação e atualização de
cadastros efetuados a partir da publicação da
Resolução SAA 08, de 17-03-2015, até a data
da publicação desta Portaria, deverão ser
seguidos os mesmos trâmites do artigo anterior,
caso haja necessidade de complementação de
documentos.

Artigo 14 - A atualização do cadastro no
Sistema GEDAVE disposta nos artigos 12 e 13
deverá ser realizada em até 30 dias após a
publicação

desta

Portaria,

sob

pena

de

suspensão ou limitação de acesso ao Sistema
GEDAVE quanto àquela pessoa física, pessoa
jurídica ou propriedade, até que seja sanada a
referida pendência.

Artigo 15 - Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação.
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RESOLUÇÃO SAA-11, DE 15 DE ABRIL DE 2015
Dispõe sobre normas e procedimentos para

solo agrícola, de acordo com o roteiro básico

efeito de aplicação do Decreto 41.719, de 16-

que acompanha esta Resolução.

04-1997, que trata do uso, conservação e

§1º- Através de Portaria, a CATI estabelecerá a

preservação do solo agrícola no Estado de

estratégia de orientação que definirá as áreas

São Paulo.

prioritárias e as ações a serem implementadas;
§2°- Serão atendidos, prioritariamente, os

O Secretário de Agricultura e Abastecimento do

agricultores familiares, conforme definido no

Estado de São Paulo, considerando o disposto

artigo 3º da Lei federal 11.326, de 24-07-2006.

no Decreto 41.719/97, assim como o caráter
educativo da Lei de Uso, Conservação e

Artigo 3º - O proprietário rural autuado nos

Preservação do Solo Agrícola, resolve:

termos da Lei 6.171, de 4 de julho de 1988; Lei
8.421, de 23-11-1993, e o Decreto 41.719, de

Artigo 1º - Compete às Coordenadorias de

16-04-1997, deverá apresentar projeto técnico

Defesa Agropecuária (CDA) e de Assistência

de conservação do solo agrícola de acordo com

Técnica

o roteiro básico que acompanha esta Resolução.

Integral

Escritórios

de

(CATI),
Defesa

por

meio

Agropecuária

dos
e

Escritórios de Desenvolvimento Regional, bem

Artigo 4º - O projeto técnico de conservação do

como suas unidades, orientar os produtores

solo agrícola proposto pelo autuado será

rurais quanto à correta utilização do solo,

avaliado

divulgando a Lei de Uso, Conservação e

Agropecuária competente.

Preservação do Solo Agrícola nas respectivas

§1º - Os Escritórios de Defesa Agropecuária

regiões.

poderão solicitar avaliação do projeto técnico

pelo

Escritório

de

Defesa

de conservação do solo agrícola, proposto pelo
Artigo 2º - Quando solicitado pelo produtor

autuado, à Coordenadoria de Assistência

rural, a Coordenadoria de Assistência Técnica

Técnica e Integral (CATI);

Integral deverá, por meio dos Escritórios de

§2º - O projeto técnico de conservação do solo

Desenvolvimento Rural e demais unidades,

agrícola poderá ser entregue ao autuado para

elaborar o projeto técnico de conservação do

correções, devendo ser devolvido no prazo
máximo de 30 dias da entrega.
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2.1. Denominação
Artigo 5º - Esta Resolução entra em vigor na

2.2. Coordenadas Latlong Datum WGS84 de

data de sua publicação e revoga disposições em

localização

contrário, em especial a Resolução SAA 10, de

2.3. Localização e Município

17 de março 1998.

2.4. Área total em ha
2.5. Nome do Proprietário

Dep. Arnaldo Jardim
Secretário de Agricultura e Abastecimento

Anexo

3. Roteiro de Acesso

4. Caracterização da Área Autuada
4.1. Croqui de localização da área autuada na

Roteiro básico para elaboração de projeto
técnico de conservação do solo agrícola

propriedade
4.2. Área autuada em há
4.3. Situação atual da área autuada

1. Identificação do produtor

4.3.1. Uso Atual

1.1. Nome, RG, CPF

4.3.2. Tipo de Solo

1.2. Endereço para correspondência e email

4.3.3. Textura do Solo

1.3. Área total explorada pelo produtor na

4.3.4. Declividade

propriedade em ha

4.3.5. Capacidade de Uso da Terra, contendo

1.4. Município

descrição

1.5. Telefone

observadas.

1.6. Condição da posse da terra pelo produtor ()

4.3.6.

Proprietário () Arrendatário () Parceiro ()

necessárias

das

Outras

limitações

ou

considerações

restrições

que

achar

Comodatário () Meeiro () Outro _______
1.7. Condição sócio-econômica do produtor ()

5. Danos ao solo agrícola conforme legislação

até 4 módulos fiscais () 4 a 10 módulos fiscais

pertinente ao uso, conservação e preservação do

() \> 10 módulos fiscais

solo, de acordo com o auto de infração.

Grau de instrução do produtor

5.1. Tipo de dano ao solo agrícola

Principal atividade agropecuária

5.2. Área atingida pelo dano
5.3. Causas que geraram o dano e que vão

2. Identificação da Propriedade

orientar o projeto conservacionista
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6. Projeto Técnico para correção do dano ao
solo agrícola
6.1. Conjunto de práticas que serão adotadas e a
respectiva justificativa para a adoção das
mesmas, de acordo com as causas do dano
observado.
6.2. Área que será abrangida pelas práticas
conservacionistas (coordenadas do polígono)
6.3. Cronograma em que as práticas serão
realizadas (mês e ano)
6.4. Cronograma financeiro
6.5. Observações que considerar necessárias

7. Detalhamento técnico do Projeto detalhar as
práticas

que

serão

adotadas,

coeficientes

técnicos, memória de cálculo e bibliografia.

8. Técnico Responsável
8.1. Nome, RG
8.2. Profissão, CREA nº
8.3. Assinatura

9. Produtor
9.1. Declaração do produtor de estar de acordo
com as informações contidas no projeto
9.2. Nome, RG, e CPF
9.3. Assinatura
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RESOLUÇÃO SAA-23, DE 26 DE JUNHO DE 2015
SEÇÃO I
Estabelece
exigências
para
DAS CONCEITUAÇÕES
cadastramento de viveiros, jardins
clonais, plantas matrizes produtoras
de sementes e normas técnicas de
Defesa Sanitária Vegetal para a
produção, comércio e o transporte de
mudas, borbulhas e sementes de
seringueira (Hevea spp) no Estado de
São Paulo

Artigo 2º - Para efeito desta resolução,
entende-se por:
1) Área de produção de sementes:
plantas fornecedoras de sementes com
comprovação de origem genética e
sanidade

controlada,

destinada

a

produção de porta-enxerto, mantida de
acordo com a legislação específica;

O

Secretário

de

Agricultura

e

Abastecimento, considerando o artigo
44, inciso II, alíneas “c” e “m” do
Decreto 43.142, de 02-06-1998; a Lei
Estadual 10.478, de 22-12-1999; o
Decreto Estadual 45.211, de 19-092000; o Decreto Estadual 54.691, de 1908-2009 e a importância da Cultura da
Seringueira para o Estado de São Paulo,
Resolve:

2) Borbulha de seringueira: porção de
casca de planta, com ou sem lenho, que
contenha

uma

gema

passível

de

reproduzir a planta original;
3) Certificado Fitossanitário de Origem
- CFO: Documento

expedido

por

Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro
Florestal, habilitado pela Coordenadoria
de Defesa Agropecuária, que atesta a
condição fitossanitária da partida de
plantas, parte de vegetais ou produtos

Artigo 1º - Estabelecer exigências para
cadastramento

de

viveiros,

jardins

clonais, plantas matrizes produtoras de
sementes e normas técnicas de defesa
sanitária vegetal, para a produção,
comércio e o transporte de mudas,
borbulhas e sementes de seringueira
(Hevea spp) no Estado de São Paulo.

de origem vegetal de acordo com as
normas oficiais de Defesa Sanitária
Vegetal;
4) Certificado de Sanidade Vegetal CSV:

documento

emitido

pela

Coordenadoria de Defesa Agropecuária,
atestando a fiscalização, a vigilância
fitossanitária

das

mudas

e

a

conformidade com as normas vigentes;
5) Comerciante: toda pessoa física ou
jurídica que comercialize material de
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propagação

vegetativa

(sementes,

e/ ou números, durante o processo de

borbulhas e mudas);

produção e comercialização;

6) Detentor do material de propagação:

13) Muda de Seringueira: estrutura

toda pessoa física ou jurídica que esteja

vegetal, enxertada com material do

produzindo, transportando, expondo à

mesmo gênero, ou não enxertada, no

venda,

vendendo,

caso de porta enxerto, com a finalidade

ou

específica de transplante ou plantio;

ofertando,

armazenando,

plantando

tendo

plantado, permutando ou consignando

14) Permissão de Trânsito Vegetal -

material de propagação vegetativa;

PTV:

7)

acompanhar o trânsito da partida de

Documento

documento

de

cadastramento:

expedido

documento

emitido

para

pela

plantas, parte de vegetais ou produtos

Coordenadoria de Defesa Agropecuária,

de origem vegetal, de acordo com as

que comprova o cadastramento;

normas oficiais de defesa sanitária

8) Etiqueta: dispositivo de identificação

vegetal;

do material de propagação vegetativa;

15)

9)

pertencente à Hevea spp;

Depósito

de

mudas:

convenientemente

demarcada

área

Planta

de

seringueira:

aquela

e

16) Produtor de borbulhas: toda pessoa

tecnicamente adequada, onde mudas de

física ou jurídica que, assistida por

seringueira são estocadas, expostas para

responsável técnico, produz borbulhas

comercialização

em

ou

não,

até

sua

destinação final;
10) Fiscalização:

local

definido

e

tecnicamente

adequado, conforme as normas de
ato

de inspeção

defesa sanitária vegetal;

realizado por Engenheiro Agrônomo da

17) Produtor de sementes: toda pessoa

Coordenadoria de Defesa Agropecuária,

física ou jurídica que, assistida por

em mudas, jardins clonais e plantas

responsável técnico, produz sementes

matrizes produtoras de sementes;

destinadas à produção de mudas, em

11) Jardim clonal: conjunto de plantas

local definido e tecnicamente adequado,

jovens

conforme normas de defesa sanitária

de

espécies

e

cultivares

definidos, destinado ao fornecimento de

vegetal;

borbulhas;

18) Responsável técnico pela sanidade:

12) Lote de mudas: quantidade definida

Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro

de mudas homogêneas e uniformes,

Florestal,

identificadas por combinação de letras

Conselho

registrado
Regional

no

respectivo
Profissional,

habilitado na Coordenadoria de Defesa
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Agropecuária, que se responsabiliza

do viveiro e/ou do depósito de mudas,

pela

relacionado à fitossanidade do material

sanidade

do

material

de

propagação vegetativo;

propagativo.

19) O Sistema Cartográfico Nacional

22) Viveirista: toda pessoa física ou

adota a projeção Universal Transversa

jurídica que, assistida por responsável

de Mercator – UTM, para os cálculos de

técnico,

produz

distância, área e azimute.

definido

e

O Sistema de Referência Geodésico

conforme normas de defesa sanitária

Brasileiro é o Sistema de Referência

vegetal;

Geocêntrico

para

as

Américas

–

23)

mudas

tecnicamente

Viveiro

de

em

local

adequado,

mudas:

área

SIRGAS, em sua versão SIRGAS2000

convenientemente

definido como:

tecnicamente

a) Sistema Geodésico de Referência:

estabelece esta Resolução, onde as

Sistema

mudas são produzidas e/ou mantidas,

de

Referência

Terrestre

Internacional – ITRS;

demarcada

adequada,

e

conforme

até sua destinação final.

b) Figura geométrica para a Terra:
Elipsóide do Sistema Geodéscio de

SEÇÃO II

Referência de 1980 – GRS80;

DO CADASTRAMENTO DA ÁREA

c) Origem: Centro de massa da Terra;

DE PRODUÇÃO DE SEMENTES E

a) Orientação: Pólos e meridianos de

DO JARDIM CLONAL

referência com direções definidas pelo
BIH – Bureau International de L’Heure

Artigo 3º - A área de produção de

1984;

sementes destinada à produção de porta-

b) Estações de referência: estações da

enxerto de seringueira deverá ser

rede continental SIRGAS2000.

cadastrada na Coordenadoria de Defesa

20) Trânsito de material de propagação:

Agropecuária, órgão estadual de defesa

transporte de material de propagação à

sanitária vegetal. Para o cadastramento

partir da área de produção de sementes,

são exigidos:

jardim clonal, viveiro e/ou do depósito

a) Requerimento de cadastramento junto

de mudas para o local definitivo;

à

21) Vistoria: atividade realizada por

Agropecuária;

Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro

b) Termo de Responsabilidade assinado

Florestal responsável pelas áreas de

pelo

produção de sementes, do jardim clonal,

Engenheiro

Coordenadoria

Engenheiro

de

Defesa

Agrônomo

Florestal,

ou

responsável
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técnico pela sanidade

das

plantas

clones devidamente identificados no

fornecedoras de sementes;

local e em croqui;

c) Documento de habilitação para o

§ 1° - Não existindo disponibilidade de

signatário

assumir

sementes

responsabilidades pela empresa, quando

enxertos

for o caso;

cadastradas, em caratér excepcional, e

d) Laudo de Vistoria e Inspeção da área

mediante autorização da Coordenadoria

de produção de sementes, emitido pelo

de Defesa Agropecuária, poderão ser

Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro

utilizadas

Florestal,

pela

cadastradas, desde que o Responsável

produção e sanidade, e atestado pelo

Técnico assuma a responsabilidade pela

Engenheiro

sanidade e viabilidade genética do

requerer

responsável

e

técnico

Agrônomo

da

para

produção

originadas

sementes

de
de

de

porta
áreas

áreas

não

Coordenadoria de Defesa Agropecuária,

material.

responsável pela fiscalização;

§ 2 º - Caso no requerimento conste

e) Área de produção de sementes

mais de uma pessoa física, cada um dos

identificada

interessados deverá estar devidamente

conforme

e
estabelece

georeferenciada,
o

Sistema

identificado,

ficando

Geodésico Brasileiro, com os clones

responsáveis

pelo

devidamente identificados no local e em

legislação pertinente.

croqui;

§ 3º - Para cada cadastramento efetuado

f) A área para produção de sementes

será

deve ser adequadamente preparada,

cadastro pela Coordenadoria de Defesa

livre de plantas daninhas e de restos

Agropecuária.

vegetais, para facilitar a coleta das

§ 4º - O cadastro deverá ser revalidado a

sementes e o seringal ter boas condições

cada 3 anos.

fitossanitárias.

§ 5° - O cadastro será cancelado se

g) Atestado de comprovação da origem

ocorrer descumprimento à legislação

genética dos clones da área de produção

vigente.

emitido

um

os

mesmos

atendimento

comprovante

da

de

de sementes, emitido pelo responsável
técnico,

conforme

modelo

da

Artigo 4º - O jardim clonal, destinado a

Coordenadoria de Defesa Agropecuária;

produção de material de propagação

h) A área para produção de sementes

vegetativa de seringueira, deverá ser

deve ser de seringal adulto, com no

cadastrado na Coordenadoria de Defesa

mínimo 10 anos de idade, com os

953

Agropecuária. Para o cadastramento são

Agropecuária,

exigidos:

fiscalização;

a) Requerimento de cadastramento junto

g)

à

georeferenciado, conforme estabelece o

Coordenadoria

de

Defesa

Jardim

responsável

clonal

pela

identificado

e

Agropecuária;

Sistema Geodésico Brasileiro, com os

b) Termo de Responsabilidade assinado

clones devidamente identificados no

pelo

local e em croqui;

Engenheiro

Engenheiro

Agrônomo

Florestal,

ou

responsável

h) Comprovação da origem genética do

técnico pela sanidade do Jardim Clonal;

clone para Jardim Clonal já instalado,

c) Plano de formação do jardim clonal,

através de laudo laboratorial realizado

com prazo máximo de 30 dias do início

por laboratório de instituição pública de

do plantio das mudas, indicando no

pesquisa e/ou credenciado

mínimo a data de plantio, quantidade e

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária

os clones utilizados;

e Abastecimento – MAPA.

d)Documento de habilitação para o

i) Jardim clonal sem plantas com

signatário

assumir

variação genotípica e sem patógenos

responsabilidades pela empresa, quando

nocivos à seringueira que venha a ser

for o caso;

determinado por legislação específica;

e) Laudo de Vistoria e Inspeção do local

j) Comprovação de sanidade, através de

realizado antes do plantio das mudas,

laudo

emitido pelo Engenheiro Agrônomo ou

laboratórios

Engenheiro

Ministério da Agricultura, Pecuária e

requerer

Florestal,

e

responsável

laboratorial

realizado

por

credenciados

pelo

técnico pela produção e sanidade,

Abastecimento – MAPA e cadastrados

e atestado pelo Engenheiro Agrônomo

na

da

Agropecuária, conforme a legislação

Coordenadoria

Agropecuária,

de

responsável

Defesa
pela

Coordenadoria

de

Defesa

específica;

fiscalização;

k) Jardim clonal formado a partir da

f) Laudo de Vistoria e Inspeção do

publicação desta resolução, deverá ser

jardim clonal, no caso de já estar

originado com borbulha de planta

instalado, emitido pelo Engenheiro

matriz

Agrônomo ou Engenheiro Florestal,

produtor/viveirista inscrito no Registro

responsável técnico pela produção e

Nacional

sanidade, e atestado pelo Engenheiro
Agrônomo da Coordenadoria de Defesa

do

jardim

clonal

de
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de Sementes e Mudas - RENASEM e

c) Possuir características típicas da

clone inscrito no Registro Nacional de

espécie e do clone à qual pertence, com

Cultivares - RNC.

comprovação da origem genética;

§ 1º Caso no requerimento conste mais

d) Estar livre de pragas ou variação

de uma pessoa física, cada um dos

genotípica, consideradas restritivas à

interessados deverá estar devidamente

produção econômica da futura planta;

identificado,

ficando

e) As plantas fornecedoras de material

responsáveis

pelo

os

mesmos

atendimento

da

de propagação do jardim clonal devem

legislação pertinente.

ser eliminadas no prazo máximo de 08

§ 2º - Para cada cadastramento efetuado

anos, a partir do início do plantio das

será

de

mudas; procedendo a sua renovação

cadastro pela Coordenadoria de Defesa

com novas mudas, com comprovação

Agropecuária.

da origem genética do clone;

§ 3º - O cadastro deverá ser revalidado a

f) As plantas fornecedoras de material

cada 3 anos.

de

§ 4º - O cadastro será cancelado se

instalado antes da publicação desta

ocorrer descumprimento à legislação

resolução devem ser eliminadas até 31-

vigente.

12-2017;

emitido

um

comprovante

propagação

do

jardim

clonal

g) O jardim clonal deverá ser formado
SEÇÃO III

por no mínimo 10 plantas por clone,

DAS EXIGÊNCIAS PARA O JARDIM

devidamente identificado no local e em

CLONAL E PARA OS CLONES

croqui. Se ocorrer mortes de plantas,

UTILIZADOS COMO MATERIAL DE
PROPAGAÇÃO VEGETATIVO

não poderá haver replantio do lote;
h) Os clones devem ser agrupados em
lotes e os lotes separados por no

Artigo 5° - As plantas fornecedoras de
material
devem

de

propagação

atender

às

vegetativo
seguintes

características:

de Cultivares - RNC;
Produtor/viveirista

SEÇÃO IV
DO CADASTRAMENTO DE

a) Clone inscrito no Registro Nacional

b)

mínimo 2,0 metros de distância.

VIVEIRO E DO DEPÓSITO DE
MUDAS DE SERINGUEIRA

inscrito

no

Registro Nacional de Sementes e Mudas

Artigo 6° - Os viveiros e depósitos de

- RENASEM;

mudas de seringueira, independente de
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sua finalidade, deverão ser cadastrados

§ 3º - O cadastro deverá ser revalidado a

na

cada 3 anos.

Coordenadoria

de

Defesa

Agropecuária. Para o cadastramento são

§ 4º - O cadastro será cancelado se

exigidos:

ocorrer descumprimento a legislação

a) Requerimento de cadastramento pelo

vigente.

viveirista ou comerciante de mudas,
junto

à

Coordenadoria

de

Defesa

SEÇÃO V

Agropecuária;
b)

DAS EXIGÊNCIAS PARA O

Termo

de

compromisso

do

VIVEIRO DE MUDAS, PARA O

responsável técnico pela sanidade das

JARDIM CLONAL E PARA O

mudas;

DEPÓSITO DE MUDAS DE

c) Laudo da infraestrutura do viveiro e
do

depósito,

parecer

do

fiscalização

da

Artigo 7° - As instalações do viveiro de

Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

mudas, dos jardins clonais e dos

d) Atendimento as exigências sanitárias

depósitos de mudas de seringueira

para a instalação de viveiros e dos

devem atender os seguintes requisitos:

depósitos de mudas de seringueira,

a) Área de produção de mudas, de

conforme legislação vigente;

borbulhas e do depósito de mudas,

e) Documento de habilitação para o

mantida a uma distância mínima de 50

signatário

assumir

metros do seringal ou de planta de

responsabilidades pela empresa, quando

seringueira, bem como, de outras

for o caso;

culturas hospedeiras de pragas comuns

§ 1º - Caso no requerimento conste mais

à seringueira;

de uma pessoa física, cada um dos

b) Área de produção de mudas (viveiro)

interessados deverá estar devidamente

mantida a uma distância mínima de 5

identificado,

ficando

metros

responsáveis

pelo

responsável

com

SERINGUEIRA

pela

requerer

e

os

mesmos

atendimento

da

da

área

de

produção

de

borbulhas (jardim clonal);

legislação pertinente.

c) Área livre de pragas restritivas a

§ 2º - Para cada cadastramento efetuado

cultura, como nematoides Meloidogyne

será

spp.

emitido

um

comprovante

de

e

Pratylenchus
de

difícil

spp.,

plantas

cadastro pela Coordenadoria de Defesa

daninhas

controle

ou

Agropecuária.

erradicação, como tiririca (Cyperus
spp.) e grama seda (Cynodon spp.) e

956

outras pragas que venham a ser

PRODUÇÃO DE MUDAS DE

estabelecidas pela legislação;

SERINGUEIRA

d) Solo profundo e bem drenado no
caso do jardim clonal;

Artigo 8º - A produção de mudas de

e) Perímetro externo da área de

seringueira deverá atender às seguintes

produção e do depósito de mudas, deve

exigências fitossanitárias:

conter faixa mínima de 5,0 metros, com

a)

grama roçada ou livre de vegetação;

enxertadas) devem ser formados em

f) Local acessível para realização de

sacola, recipientes plásticos ou material

inspeções;

similar, com substrato, sobre bancadas

g) Ausência de entrada de águas

com, no mínimo, 40 centímetros de

invasoras no ambiente de produção;

altura

h) Presença de dispositivo fisico para

obrigatoriamente

restrição à entrada de pessoas não

semeadura;

autorizadas e de animais no ambiente de

b)

produção;

deverão

i) Manutenção do ambiente limpo, livre

recipiente plástico ou material similar,

de plantas daninhas e de restos vegetais;

com substrato, sobre bancadas com no

j) Área do viveiro e do jardim clonal

mínimo 40 centímetros de altura do

deve ser exclusiva para a produção de

solo;

mudas ou de borbulhas de seringueira;

c) O substrato deve ser armazenado e

k)

manipulado obrigatoriamente em local

Atendimento

às

exigências

Os

As

porta-enxertos

do

solo.

mudas
ser

O

(mudas

substrato

renovado

(mudas

formadas

a

não

será
cada

enxertadas)
em

sacola,

fitossanitárias da legislação vigente;

sem contato com o solo, e livre de águas

l) No depósito, as mudas de seringueira

invasoras;

deverão

exclusiva,

d) O substrato deve ter boa porosidade,

adequadamente separadas das demais,

sem mistura com terra, ser isento de

estar em bancadas suspensas ou em

nematóides, fungos e outros patógenos

áreas

ou

nocivos à seringueira, que venha ser

material similar, evitando-se contato

determinado por legislação específica e

direto com o solo.

estar livre de tiririca (Cyperus spp.) e

ter

uma

totalmente

área

em

concreto

grama seda (Cynodon spp.);
SEÇÃO VI

e) As mudas devem ser agrupadas em

DAS EXIGÊNCIAS

lotes e clones, devendo os lotes ficar

FITOSSANITÁRIAS PARA
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separados nas bancadas por, no mínimo,

Artigo 10 - O viveirista fica obrigado a

20 (vinte) centímetros de distância;

encaminhar à unidade regional da

f) As bancadas devem ser separadas por

Coordenadoria de Defesa Agropecuária,

carreadores

até 15 (quinze) dias após a primeira

de

no

mínimo

50

centímetros de largura;

semeadura, plano técnico em modelo

g) Todos os lotes de mudas devem estar

próprio,

identificados

informações sobre as mudas a produzir.

conforme

exige

a

no

qual

constem

as

legislação em vigor;

Parágrafo único – Outras produções

h) As mudas devem estar livres de

podem ser agrupadas, no mesmo plano

pragas nocivas à cultura;

técnico, desde que o período total de
semeadura não ultrapasse 60 dias.

SEÇÃO VII
DA SANIDADE DA MUDA DE

Artigo 11 – As mudas e o porta-

SERINGUEIRA

enxertos de seringueira deverão estar
livres de pragas limitantes à cultura

Artigo 9º - O documento que certifica

como Meloidogyne spp. e Pratylenchus

que a muda recebeu acompanhamento

spp.

técnico de sanidade é o Certificado

Paragrafo

Fitossanitário

CFO,

laboratoriais que comprovem que o lote

emitido pelo Engenheiro Agrônomo ou

de mudas está isenta de nematóides

Engenheiro Florestal habilitado, que,

Meloidogyne spp. e Pratylenchus spp.,

baseado

deverão ser realizados, da seguinte

em

de

Origem

vistorias

-

e

laudos

único

-

Os

exames

laboratoriais, atestará que as mudas

forma:

estão livres de pragas restritivas à

a) Obrigatoriamente em laboratórios

cultura,

credenciados

constando

no

mínimo

as

pelo

Ministério

da

seguintes informações:

Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

a) Número do lote da mudas;

MAPA e cadastrados na Coordenadoria

b) Clone da muda e do porta-enxerto, se

de Defesa Agropecuária;

for enxertada e idade;

b) A data da coleta de amostras para

c) Quantidade de mudas;

exames

d) Número e data do laudo do exame

previamente comunicada formalmente à

fitossanitário das mudas e identificação

unidade regional da Coordenadoria de

do laboratório que o realizou.

Defesa Agropecuária, ficando sujeito à

laboratoriais

fiscalização;

deverá

ser
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c) A coleta e encaminhamento das

sobre

as

ocorrências

sanitárias,

amostras para exame devem ser feitas

produção total e destino das mudas.

pelo Responsável Técnico;
d) A sistemática de amostragem será

Artigo

definida em instrução específica da

exigências

Coordenadoria de Defesa Agropecuária;

comprovando-se a sanidade das mudas

e) O laudo dos exames laboratoriais

através de vistorias fiscalizações e

deve,

exames laboratoriais, a unidade regional

obrigatoriamente,

ser

14

-

Atendidas

todas

estabelecidas,

da

Coordenadoria de Defesa Agropecuária,

Agropecuária emitirá o Certificado de

responsável

Sanidade Vegetal para as mudas.

fiscalização

de

e

encaminhado à unidade regional da

pela

Coordenadoria

as

Defesa

fitossanitária das mudas, imediatamente
após a emissão.

Artigo 15 - Havendo comprovação de
praga

restritiva,

através

de

laudo

Artigo 12 - O responsável técnico pela

laboratorial, o viveiro será interditado

sanidade das mudas deve cumprir o

até que todas as mudas do lote

disposto nesta norma, acompanhar e

contaminado, objeto da análise, sejam

orientar o produtor em todas as fases de

destruídas

produção das mudas, vistoriar o viveiro,

responsável

e emitir os seguintes laudos de vistorias:

acompanhamento da Coordenadoria de

a) Semeadura e transplante;

Defesa Agropecuária, não cabendo

b) Enxertia;

nenhum tipo de indenização.

pelo

viveirista
técnico,

e/ou
com

c) Pré-comercialização.
Paragrafo único: os laudos de vistorias

Artigo 16 - A responsabilidade técnica

devem ser encaminhados a unidade

pela produção e sanidade de mudas de

regional da Coordenadoria de Defesa

seringueira é de competência exclusiva

Agropecuária,

do

responsável

pela

fiscalização fitossanitária das mudas.

Artigo

13

-

O

viveirista

deve

Engenheiro

Agrônomo

Engenheiro Florestal.

SEÇÃO VIII

apresentar, ao final da produção de cada

DA COMERCIALIZAÇÃO E

plano técnico, um relatório final em

TRÂNSITO DE SEMENTES,

modelo

BORBULHAS E MUDAS DE

próprio

estabelecido

pela

Coordenadoria de Defesa Agropecuária,

SERINGUEIRA

ou
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produção de semente, um livro com
Artigo 17 - Para o trânsito, comércio e

registro de comercialização das mudas,

uso, as sementes, as borbulhas e as

das borbulhas e das sementes, indicando

mudas de seringueira deverão estar

a data, quantidade, clone, número da

obrigatoriamente:

nota fiscal, número do Certificado

a) Acompanhadas de Nota Fiscal ou

Fitossanitário

Nota de Produtor, indicando sua origem

número da Permissão de Trânsito

e destino;

Vegetal - PTV e nome e endereço do

b) Acompanhadas de Permissão de

comprador.

de

Origem

-

CFO,

Trânsito de Vegetal;
c)

As

mudas

identificadas

serão

com

devidamente

etiquetas

onde

Artigo 19 - As mudas de seringueira,
produzidas

em

outros

Estados

e

constem os seguintes dados:

destinadas ao plantio no Estado de São

1) Nome do viveirista;

Paulo, deverão contar obrigatoriamente

2) Identificação do viveiro;

com Autorização de Entrada e Trânsito,

3) Número do registro e cadastro;

emitida pela Coordenadoria de Defesa

4) Espécie;

Agropecuária.

5) Clone;

Parágrafo único - A Autorização de

6) Porta enxerto; e

Entrada e Trânsito somente será emitida

7) Número do lote;

pela

d) Isentas de pragas consideradas

Agropecuária, mediante apresentação

restritivas a sua produção conforme

pelo interessado, de documento de

Legislação vigente;

comprovação de sanidade emitido pelo

e) Em conformidade com as exigências

órgão de Defesa Sanitária Vegetal da

da unidade federativa destinatária;

Unidade

Parágrafo único - No caso de mudas de

somente para mudas que atendam à

um só clone, procedente de um único

legislação de produção de mudas em

viveiro e destinada a um único plantio,

vigor no Estado de São Paulo.

Coordenadoria

Federativa

de

de

Defesa

origem,

a identificação poderá constar apenas na
Nota Fiscal ou Nota de Produtor.

SEÇÃO IX
DA FISCALIZAÇÃO E

Artigo 18 - Para efeito de controle da

CERTIFICAÇÃO DA SANIDADE

fiscalização deverá ser mantido no

VEGETAL PELA

viveiro, no jardim clonal e na área de

e
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COORDENADORIA DE DEFESA

possam vir a comprometer os objetivos

AGROPECUÁRIA

Artigo

20

-

O

visados nesta resolução.

documento

que

Artigo 23 - Será dado conhecimento ao

comprova que as mudas estiveram sob a

público, pela Coordenadoria de Defesa

fiscalização fitossanitária nos termos da

Agropecuária, dos viveiros de produção

legislação em vigor no Estado de São

de mudas, dos jardins clonais e das

Paulo, e que foram liberadas para

áreas

transporte, comercialização e plantio, é

cadastradas naquela Coordenadoria.

de

produção

de

sementes

o Certificado de Sanidade Vegetal –
CSV

emitido

pela

regional

da

Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

Artigo

24

As

comunicações,
atendimento

SEÇÃO X

-

solicitações

necessárias
a

presente

e

para

Resolução,

deverão ser feitas por escrito, à unidade

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

regional de Defesa Agropecuária.

Artigo 21 - A emissão da Permissão de

Artigo 25 - Os viveiros de produção de

Trânsito Vegetal Eletrônica - PTVe,

mudas de seringueira terão até 31-12-

ocorrerá

2015

mediante

solicitação

antecipada de 48 (quarenta e oito)
horas,

pelo

apresentação

interessado,
do

com

para

se

cadastrarem

na

Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

a

Certificado

Artigo 26 - Os jardins clonais e as áreas

Fitossanitário de Origem - CFO e Nota

de produção de sementes de seringueira

Fiscal ou Nota de Produtor.

terão

até

cadastrarem
Artigo 22 - O detentor de mudas deve

31-12-2015,
na

para

se

Coordenadoria

de

Defesa Agropecuária.

cumprir a legislação em vigor e
propiciar à unidade regional de Defesa

Artigo

Agropecuária as condições necessárias

recolhimento anual da taxa de vigilância

para o exercício de suas funções,

fitossanitária

comunicando, por escrito, em prazo não

conforme Decreto Estadual 45.211 de

superior a 15 (quinze) dias, qualquer

19-09-2000.

alteração ocorrida nas condições iniciais
que permitiram o cadastramento ou que

27

-

É

e

obrigatório

o

epidemiológica,
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Artigo 28 - A Coordenadoria de Defesa

conforme determinado pelo artigo 7°

Agropecuária poderá editar normas

item “a” desta Resolução.

complementares, para estabelecimento

b) Distância mínima de 5 metros do

de critérios técnicos e administrativos

jardim clonal, conforme determinado

que

pelo artigo 7º item “b” desta Resolução.

se

fizerem

necessários

para

cumprimento desta Resolução.

c) Germinador para porta-enxertos em
bancada

suspensa,

em

recipiente

Artigo 29 - O não cumprimento dos

plástico ou similar, com substrato,

requisitos estabelecidos nesta Resolução

conforme disposto no artigo 8°, alinea

sujeita

“a”, desta Resolução;

o

infrator

às

sanções

estabelecidas pelo Decreto Estadual

d) Produção de mudas em bancada

45.211,

suspensa, em recipiente plástico ou

de

19-09-2000,

que

regulamenta a Lei 10.478, de 22 de

similar,

com

substrato,

conforme

dezembro de 1999, a qual dispõe sobre

disposto no artigo 8°, alinea “b” desta

a adoção de medidas de defesa sanitária

Resolução;

vegetal no âmbito do Estado de São

e) Uso de substrato conforme artigo 8°,

Paulo.

alineas “c” e “d” desta Resolução;
f) Coleta de amostra para exame

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

laboratorial determinado pelo artigo 11,
paragrafo único, desta Resolução.

Artigo 31 – Os jardins clonais já
instalados antes da publicação desta

Artigo 33 – A data-limite para emissão

resolução terão até 31-12-2015 para

da Permissão de Transito Vegetal

apresentarem laudos laboratoriais de

Eletrônica

comprovação

clones

seringueiras, provenientes de viveiros

utilizados para a produção de borbulhas.

em desacordo com o artigo 8º alínea

genética

dos

PTV-e

para

mudas

de

“b”, será até 30-04-2017.
Artigo 32 - O viveiro de produção de

Artigo 34 - Esta Resolução entra em

mudas de seringueira formado a partir

vigor na data de sua publicação e

de 01-01-2015 deverá adequar-se às

revoga a Resolução SAA 154, de 22 de

exigências desta Resolução, na seguinte

novembro 2013.

forma:
a) Distância mínima de 50 metros do
seringal ou planta de seringueira,
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DECISÃO DE EXECUÇÃO 2016/715 DA COMISSÃO (UE), DE 11 DE MAIO DE 2016
Estabelece medidas relativas a determinados

Considerando lo siguiente:

frutos originários de países terceiros para

(1) Guignardia citricarpa Kiely (todas las

prevenir a introdução e propagação na

cepas patógenas para Citrus) está incluida en la

União

parte A, sección I, letra c), punto 11, del anexo

Européia

da

praga

Phyllosticta

II de la Directiva 2000/29/CE como organismo

citricarpa (McAlpine) Van der Aa

nocivo de cuya presencia no se tiene constancia
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/715

en la Unión. Desde 2011, a raíz de que el

DE LA COMISIÓN, DE 11 DE MAYO DE

Congreso Internacional de Botánica aprobase

2016

un nuevo código para la nomenclatura de los
hongos, se hace referencia a este organismo con

por la que se establecen medidas respecto a

la

determinados

(McAlpine) Van der Aa (en lo sucesivo,

frutos

originarios

de

denominación

Phyllosticta

citricarpa

determinados terceros países para prevenir la

«Phyllosticta citricarpa»).

introducción y propagación en la Unión del

(2) Debido a la persistencia de un elevado

organismo

número

nocivo

Phyllosticta

citricarpa

de

interceptaciones

en

cítricos

(McAlpine) Van der Aa [notificada con el

originarios de Brasil y de Sudáfrica, se ha

número C(2016) 2684]

sometido a los cítricos a medidas específicas
para su introducción en la Unión. Estas medidas

LA COMISIÓN EUROPEA,

fueron

Visto el Tratado de Funcionamiento de la

2004/416/CE de la Comisión

Unión Europea,

los cítricos originarios de Brasil y con la

Vista la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de

Decisión de Ejecución 2014/422/UE de la

8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de

Comisión

protección

originarios de Sudáfrica.

contra

la

introducción

en

la

adoptadas

mediante

la

(2)

Decisión

en relación con

(3)

, por lo que respecta a los

Comunidad de organismos nocivos para los

(3) En vista de la persistencia de las

vegetales o productos vegetales y contra su

interceptaciones de Phyllosticta citricarpa en

propagación en el interior de la Comunidad (1),

cítricos

y en particular su artículo 16, apartado 3,

establecerse condiciones adecuadas relativas al

tercera frase,

registro y la documentación antes de la

originarios

de

Brasil,

deben
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exportación de dichos frutos. Tales condiciones

dicha

deben aplicarse en caso de que los cítricos

arreglo a requisitos menos estrictos.

hayan sido producidos en un lugar donde no se

(6) Debe garantizarse la completa trazabilidad

hayan observado síntomas de Phyllosticta

de los frutos especificados para su introducción

citricarpa.

en la Unión. La parcela de producción, las

(4) Los Estados miembros notificaron en 2015

instalaciones de envasado y los agentes

la persistencia de un elevado número de

económicos que participen en la manipulación

interceptaciones de Phyllosticta citricarpa en

de los frutos especificados deben estar sujetos a

las importaciones de cítricos originarios de

registro oficial. Durante toda su circulación

Uruguay. Por tanto, es necesario adoptar, con

desde la parcela de producción a la Unión, los

respecto a dichos frutos originarios de Uruguay,

frutos especificados deben ir acompañados de

medidas que sean similares a las adoptadas en

documentos expedidos bajo la supervisión del

relación

servicio fitosanitario nacional.

con

tales

frutos

originarios

de

importación

puede

autorizarse

con

Sudáfrica. Dado que, en muchos casos, los

(7) Por motivos de claridad, los requisitos

envíos interceptados eran de Citrus sinensis

establecidos en la Decisión 2004/416/CE y en

(L.) Osbeck «Valencia», dichos frutos deben

la Decisión de Ejecución 2014/422/UE deben

someterse, además de las medidas aplicables a

sustituirse por una nueva serie de requisitos

todos los cítricos, a pruebas de detección de la

aplicables a los cítricos originarios de Brasil,

infección latente.

Sudáfrica y Uruguay, establecidos en un solo

(5) Según la evaluación del riesgo de plagas de

acto. Por tanto, conviene derogar la Decisión

la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

2004/416/CE y la Decisión de Ejecución

(4)

2014/422/UE.

exclusivamente a la transformación en zumo

(8) Las medidas establecidas en la presente

presenta

de

Decisión deben aplicarse a partir del 1 de junio

transferencia de Phyllosticta citricarpa a un

de 2016 a fin de dar tiempo suficiente a los

vegetal huésped adecuado, ya que está sujeta a

servicios

controles oficiales dentro de la Unión que

organismos oficiales responsables y los agentes

imponen

afectados

, la importación de cítricos destinados

un

riesgo

requisitos

menos

elevado

específicos

sobre

fitosanitarios

para

adaptarse

nacionales,

a

los

los

nuevos

circulación, transformación, almacenamiento,

requisitos.

contenedores, envases y etiquetado. Por tanto,

(9) La presente Decisión debe aplicarse hasta el
31 de marzo de 2019.
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(10) Las medidas previstas en la presente

Artículo 2

Decisión se ajustan al dictamen del Comité

Definiciones

Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos
y Piensos.

A efectos de la presente Decisión, se entenderá

__________________________

por:

(1)DO L 169 de 10.7.2000, p. 1.

a)

«Phyllosticta

citricarpa»:Phyllosticta

(2)Decisión 2004/416/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004,
relativa a medidas de emergencia provisionales respecto a determinados
cítricos originarios de Brasil (DO L 151 de 30.4.2004, p. 76).

citricarpa (McAlpine) Van der Aa, también
denominada Guignardia citricarpa Kiely en la

(3)Decisión de Ejecución 2014/422/UE de la Comisión, de 2 de julio de
2014, por la que se establecen medidas respecto de determinados
cítricos originarios de Sudáfrica para impedir la introducción en la

Directiva 2000/29/CE;
b) «frutos especificados»:frutos de Citrus L.,

Unión de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa y su

Fortunella Swingle, Poncirus Raf. y sus

propagación (DO L 196 de 3.7.2014, p. 21).
(4)Comisión EFSA PLH (Comisión de Fitosanidad de la EFSA) (2014):

híbridos, distintos de los frutos de Citrus

«Scientific Opinion on the risk of Phyllosticta citricarpa (Guignardia
citricarpa) for the EU territory with identification and evaluation of risk
reduction options» (Dictamen científico sobre el riesgo de Phyllosticta

aurantium L. y Citrus latifolia Tanaka,
originarios de Brasil, Sudáfrica o Uruguay.

citricarpa [Guignardia citricarpa] para el territorio de la UE;
identificación y evaluación de las opciones de reducción de riesgos),
EFSA Journal 2014;12(2):3557, 243 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3557

CAPÍTULO II
MEDIDAS SOBRE FRUTOS

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

ESPECIFICADOS DISTINTOS DE LOS
FRUTOS DESTINADOS

CAPÍTULO I

EXCLUSIVAMENTE A LA

DISPOSICIONES GENERALES

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL EN
ZUMO

Artículo 1
Objeto

Artículo 3
Introducción en la Unión de frutos

La

presente

Decisión

establece

medidas

respecto a determinados frutos originarios de
Brasil, Sudáfrica y Uruguay para prevenir la

especificados distintos de los frutos destinados
exclusivamente a la transformación industrial
en zumo

introducción y propagación en la Unión de
Phyllosticta citricarpa.

1.No obstante lo dispuesto en la parte A,
sección I, punto 16.4, letras c) y d), del anexo
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IV de la Directiva 2000/29/CE, los frutos

Introducción en la Unión de frutos

especificados originarios de Brasil, Sudáfrica o

especificados originarios de Sudáfrica y de

Uruguay distintos de los frutos destinados

Uruguay

exclusivamente a la transformación industrial
en zumo se introducirán en la Unión con

Los

arreglo a los artículos 4 a 7 de la presente

Sudáfrica y de Uruguay irán acompañados de

Decisión.

un certificado fitosanitario con arreglo al

2.El apartado 1 del presente artículo se aplicará

artículo 13, apartado 1, inciso ii), párrafo

sin perjuicio de los requisitos establecidos en la

primero, de la Directiva 2000/29/CE que

parte A, sección I, puntos 16.1, 16.2, 16.3 y

incluya

16.5, del anexo IV de la Directiva 2000/29/CE.

suplementaria» los siguientes elementos:
a)

frutos

una

en

especificados

el

originarios

epígrafe

declaración

de

que

de

«Declaración

los

frutos

Artículo 4

especificados son originarios de una parcela de

Introducción en la Unión de frutos

producción que ha sido sometida a tratamientos

especificados originarios de Brasil

contra Phyllosticta citricarpa, realizados en el
momento adecuado después del comienzo del

Los frutos especificados originarios de Brasil

último ciclo vegetativo;

solo podrán introducirse en la Unión si van

b) una declaración de que se ha efectuado una

acompañados de un certificado fitosanitario con

inspección oficial adecuada en la parcela de

arreglo al artículo 13, apartado 1, inciso ii),

producción durante el período de crecimiento y

párrafo primero, de la Directiva 2000/29/CE

no se han observado síntomas de Phyllosticta

donde se declare oficialmente en el epígrafe

citricarpa en el fruto especificado desde el

«Declaración suplementaria» que no se han

comienzo del último ciclo vegetativo;

observado signos de Phyllosticta citricarpa en

c) una declaración de que entre la llegada y el

la parcela de producción desde el comienzo del

envasado en las instalaciones de envasado se ha

último ciclo vegetativo y que ninguno de los

tomado una muestra de seiscientos frutos de

frutos recolectados en el lugar de producción ha

cada especie como mínimo por cada treinta

presentado, en un examen oficial adecuado,

toneladas, o una parte de esas treinta toneladas,

signos de dicho organismo nocivo.

seleccionados, en lo posible, en función de
cualquier

Artículo 5

posible

signo

de

Phyllosticta

citricarpa, y que todos los frutos incluidos en la
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muestra y que presentan signos han sido

mencionadas en el apartado 1, se confirmará o

sometidos a pruebas y se ha comprobado que

descartará la presencia de dicho organismo

están libres de dicho organismo nocivo;

nocivo mediante pruebas realizadas con los

d) en el caso de Citrus sinensis (L.) Osbeck

frutos que presenten signos.

«Valencia», además de las declaraciones a las

(1)Directiva 2004/103/CE de la Comisión, de 7 de octubre de 2004,
relativa a los controles de identidad y fitosanitarios de vegetales,

que se hace referencia en las letras a), b) y c):
una declaración de que una muestra por cada

productos vegetales u otros objetos enumerados en la parte B del anexo
V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, que pueden llevarse a cabo
en un lugar distinto del punto de entrada en la Comunidad o en un lugar

treinta toneladas o fracción de treinta toneladas
ha sido sometida a pruebas para la detección de
infecciones latentes y se ha comprobado que

cercano y por la que se determinan las condiciones relacionadas con
dichos controles (DO L 313 de 12.10.2004, p. 16).

3.Si se confirma la presencia de Phyllosticta
citricarpa, se denegará la entrada en la Unión al

está libre de Phyllosticta citricarpa.

lote del que se haya tomado la muestra.
Artículo 6
Artículo 7

Requisitos aplicables a la inspección de los
frutos especificados originarios de Sudáfrica y

Requisitos de trazabilidad

de Uruguay dentro de la Unión
A efectos de la trazabilidad, los frutos
1.Los

frutos

especificados

originarios

de

Sudáfrica y de Uruguay serán sometidos a una
inspección visual en el punto de entrada o en el
lugar de destino establecidos de conformidad
con la Directiva 2004/103/CE de la Comisión
(1)

. Dichas inspecciones se llevarán a cabo con

muestras de un mínimo de doscientos frutos de
cada especie de los frutos especificados por
cada lote de treinta toneladas, o una parte de
esas treinta toneladas, seleccionados en función
de cualquier posible signo de Phyllosticta

se

citricarpa

si cumplen las siguientes condiciones:
a) la parcela de producción, las instalaciones de
envasado, los exportadores y cualquier otro
agente implicado en la manipulación de los
frutos especificados han sido oficialmente
registrados a tal fin;
b) durante toda su circulación desde la parcela
de producción al punto de entrada en la Unión,
los frutos especificados han ido acompañados
de documentos expedidos bajo la supervisión
del servicio fitosanitario nacional;

citricarpa.
2.Si

especificados solo se introducirán en la Unión

detectan

signos

durante

las

de

Phyllosticta
inspecciones

c) en el caso de los frutos especificados
originarios de Sudáfrica y de Uruguay, además
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de cumplirse las condiciones de las letras a) y

Artículo 9

b), se ha conservado información detallada

Certificados fitosanitarios

sobre los tratamientos anteriores y posteriores a
la cosecha.

1.Los

frutos

especificados

deberán

ir

acompañados de un certificado fitosanitario con
CAPÍTULO III

arreglo al artículo 13, apartado 1, inciso ii),

MEDIDAS SOBRE FRUTOS

párrafo primero, de la Directiva 2000/29/CE. El

ESPECIFICADOS DESTINADOS

certificado fitosanitario incluirá en el epígrafe

EXCLUSIVAMENTE A LA

«Declaración suplementaria» los siguientes

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL EN

elementos:

ZUMO

a)

una

declaración

de

que

los

frutos

especificados son originarios de una parcela de
Artículo 8

producción sujeta a tratamientos adecuados

Introducción y circulación en la Unión de frutos

contra Phyllosticta citricarpa, realizados en el

especificados destinados exclusivamente a la
transformación industrial en zumo

momento adecuado;
b) una declaración de que se ha efectuado una
inspección visual oficial durante el embalaje y

1.No obstante lo dispuesto en la parte A,

en dicha inspección no se han detectado signos

sección I, punto 16.4, letra d), del anexo IV de

de

la

especificados recolectados en la parcela de

Directiva

2000/29/CE,

los

cítricos

Phyllosticta

especificados originarios de Brasil, Sudáfrica o

producción;

Uruguay

c)

destinados

exclusivamente

a

la

la

citricarpa

indicación

en

«Frutos

los

frutos

destinados

transformación industrial en zumo solo se

exclusivamente a la transformación industrial

introducirán y circularán en la Unión con

en zumo».

arreglo a los artículos 9 a 17 de la presente

2.El

Decisión.

números de identificación de los contenedores y

2.El apartado 1 del presente artículo se aplicará

los números únicos de las etiquetas de los

sin perjuicio de los requisitos establecidos en la

envases individuales a que se refiere el artículo

parte A, sección I, puntos 16.1, 16.2, 16.3 y

17.

certificado

fitosanitario

16.5, del anexo IV de la Directiva 2000/29/CE.
Artículo 10

incluirá

los
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Requisitos de trazabilidad y circulación de los

Artículo 12

frutos especificados dentro del tercer país de

Inspecciones en los puntos de entrada de los

origen

frutos especificados

A efectos de la trazabilidad, los frutos

1.Los frutos especificados serán objeto de una

especificados solo se introducirán en la Unión

inspección

si son originarios de un lugar de producción

responsable en el punto de entrada.

registrado oficialmente y si ha habido un

2.Si

registro oficial de su circulación desde el lugar

citricarpa

de producción hasta el punto de exportación a

confirmará o descartará la presencia de dicho

la Unión. El código de la unidad de producción

organismo nocivo mediante pruebas. Si se

registrada figurará en el epígrafe «Declaración

confirma la presencia del organismo nocivo, se

suplementaria» del certificado fitosanitario al

denegará la entrada en la Unión al lote del que

que se refiere el artículo 13, apartado 1, inciso

se haya tomado la muestra.

ii),

párrafo

primero,

de

la

se

visual

detectan

del

organismo

signos

durante

las

de

oficial

Phyllosticta

inspecciones,

se

Directiva

2000/29/CE.

Artículo 13
Requisitos para los importadores
Artículo 11

Puntos de entrada de los frutos especificados

1.Los importadores de los frutos especificados
notificarán los datos de cada contenedor, antes

1.Los frutos especificados se introducirán por

de su llegada al punto de entrada, al organismo

los puntos de entrada designados por el Estado

oficial responsable del Estado miembro en el

miembro en el que estén situados estos puntos

que esté situado dicho punto de entrada y, en su

de entrada.

caso, al organismo oficial responsable del

2.Los Estados miembros notificarán los puntos

Estado

de entrada designados y el nombre y la

transformación.

dirección del organismo oficial de cada punto

La

de entrada a los demás Estados miembros, la

información siguiente:

Comisión y los terceros países afectados con

a) volumen de los cítricos especificados;

suficiente antelación.

b)

miembro

notificación

números

contenedores;

de

donde

se

efectuará

la

deberá

proporcionar

la

identificación

de

los
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c) fecha prevista de introducción y punto de

entrada y, en su caso, del Estado miembro

entrada en la Unión previsto;

donde se efectuará la transformación.

d) nombres, direcciones y localización de las

3.Los Estados miembros afectados cooperarán

instalaciones mencionadas en el artículo 15.

para garantizar que se cumple el presente

2.Los

importadores

comunicarán

a

los

artículo.

organismos oficiales responsables a los que se
refiere el apartado 1 todo cambio en la

Artículo 15

información recogida en dicho apartado tan

Requisitos relativos a la transformación de los

pronto como se conozca y, en cualquier caso,

frutos especificados

antes de la llegada del envío al punto de
entrada.

1.Los frutos especificados serán transformados
en zumo en instalaciones situadas en una zona
donde

Artículo 14

no

se

produzcan

cítricos.

Las

Circulación de los frutos especificados dentro

instalaciones estarán oficialmente registradas y

de la Unión

autorizadas a tal efecto por el organismo oficial
responsable del Estado miembro en el que estén

1.Los frutos especificados no podrán circular

situadas.

hacia un Estado miembro distinto de aquel por

2.Los residuos y subproductos de los frutos

el que se introdujeron en la Unión a no ser que

especificados se utilizarán o destruirán en el

los organismos oficiales responsables de los

territorio del Estado miembro donde dichos

Estados miembros afectados acuerden que esa

frutos hayan sido transformados, en una zona

circulación se efectúe.

donde no se produzcan cítricos.

2.Después de realizadas

las inspecciones

3.Los residuos y subproductos se destruirán

contempladas en el artículo 12, los frutos

mediante enterramiento profundo o se utilizarán

especificados serán transportados directamente

conforme a un método aprobado por el

y

de

organismo oficial responsable del Estado

transformación a las que se refiere el artículo 15

miembro donde los frutos especificados hayan

o a un almacén. Cualquier circulación de los

sido transformados y bajo la supervisión de

frutos especificados se hará bajo la supervisión

dicho organismo oficial, de manera que se

del organismo oficial responsable del Estado

impida todo posible riesgo de propagación de

miembro en el que esté situado el punto de

Phyllosticta citricarpa.

sin

demora

a

las

instalaciones
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4.El transformador llevará registros de los

Los frutos especificados se introducirán y

frutos especificados que sean transformados y

circularán en la Unión si se cumplen las

los pondrá a disposición del organismo oficial

siguientes condiciones:

responsable del Estado miembro donde la

a) están contenidos en envases unitarios dentro

transformación haya tenido lugar. En dichos

de un contenedor;

registros constarán los números y las marcas

b) todos los contenedores y envases unitarios

distintivas de los contenedores, los volúmenes

contemplados en la letra a) llevan una etiqueta

de los frutos especificados importados, los

con la siguiente información:

volúmenes

i) un número único inscrito en cada envase

de

residuos

y

subproductos

utilizados o destruidos e información detallada

unitario,

sobre su utilización o destrucción.

ii) el peso neto declarado de los frutos,
iii)

Artículo 16
Requisitos relativos al almacenamiento de los

la

indicación:

«Frutos

destinados

exclusivamente a la transformación industrial
en zumo».

frutos especificados
CAPÍTULO IV
1.Cuando los frutos especificados no se

DISPOSICIONES FINALES

transformen inmediatamente, se almacenarán
en una instalación registrada y autorizada a tal

Artículo 18

fin por el organismo oficial responsable del

Obligaciones de presentación de informes

Estado miembro donde esté situada.
2.Los lotes de frutos especificados deberán

1.Los

Estados

miembros

importadores

mantenerse identificables por separado.

presentarán a la Comisión y a los demás

3.Los frutos especificados se almacenarán de

Estados miembros antes del 31 de diciembre de

tal modo que se impida todo posible riesgo de

cada año un informe sobre las cantidades de los

propagación de Phyllosticta citricarpa.

frutos especificados introducidas en la Unión
con arreglo a la presente Decisión durante la

Artículo 17
Contenedores, envases y etiquetado

campaña de importación anterior.
2.Los Estados miembros en cuyo territorio se
transformen en zumo los frutos especificados
presentarán a la Comisión y a los demás
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Estados miembros antes del 31 de diciembre de
cada año un informe con todos los elementos

Artículo 20

siguientes:

Derogación

a) las cantidades de los frutos especificados
transformadas en su territorio con arreglo a la

Quedan derogadas la Decisión 2004/416/CE y

presente Decisión durante la campaña de

la Decisión de Ejecución 2014/422/UE.

importación anterior;
b) los volúmenes de residuos y subproductos

Artículo 21

destruidos e información detallada sobre el

Fecha de aplicación

método para su utilización o su destrucción con
arreglo al artículo 15, apartado 3.

La presente Decisión se aplicará a partir del 1

3.El informe al que se refiere el apartado 1

de junio de 2016.

incluirá también los resultados de los controles
fitosanitarios

de

los

frutos

especificados

Artículo 22

efectuados con arreglo al artículo 13, apartado

Fecha de expiración

1, de la Directiva 2000/29/CE y con arreglo a la
presente Decisión.

La presente Decisión expirará el 31 de marzo
de 2019.

Artículo 19
Notificación

Artículo 23
Destinatarios

Los

Estados

miembros

notificarán

inmediatamente a la Comisión, a los demás

Los destinatarios de la presente Decisión serán

Estados miembros y al tercer país afectado toda

los Estados miembros.

confirmación de la presencia de Phyllosticta
citricarpa.

972

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 28, DE 24 DE AGOSTO DE 2016
O Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e

Parágrafo único. O controle do trânsito de

Abastecimento, no uso das atribuições que lhe

plantas ou de produtos vegetais envolve o

confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da

transporte interno rodoviário, aéreo, hidroviário

Constituição, tendo em vista o disposto no art.

e ferroviário.

2º do Decreto no 5.741, de 30 de março de
2006, no Decreto no 24.114, de 12 de abril de

Art. 3º A PTV será exigida para o trânsito de

1934, e o que consta do Processo no

partida de plantas ou de produtos vegetais com

21000.006486/2013-92, resolve:

potencial de veicular praga quarentenária
presente,

praga

não

quarentenária

Art. 1º Fica Aprovada a Norma Técnica para

regulamentada, praga de interesse da Unidade

a utilização da Permissão de Trânsito de

da Federação - UF e por exigência de país

Vegetais - PTV desta Instrução Normativa.

importador, salvo quando for dispensada em
norma específica da praga.

CAPÍTULO I

Parágrafo único. Entende-se por praga de

DA UTILIZAÇÃO DA PTV

interesse

de

UF

aquela

de

importância

econômica, cuja disseminação possa ocorrer
Seção I

por meio de trânsito de plantas e de produtos

Da Exigência e do Uso da PTV

vegetais e que seja objeto de programa oficial
de prevenção ou controle na mesma UF,

Art. 2º A PTV é o documento emitido para

reconhecido pelo Departamento de Sanidade

acompanhar o trânsito da partida de plantas ou

Vegetal - DSV.

produtos vegetais, de acordo com as normas de
defesa sanitária vegetal, e para subsidiar,

Art. 4º A emissão da PTV será fundamentada

conforme o caso, a emissão do Certificado

em Certificado Fitossanitário de Origem - CFO

Fitossanitário

Certificado

ou em Certificado Fitossanitário de Origem

Fitossanitário de Reexportação - CFR, com

Consolidado - CFOC para o trânsito de partidas

declaração

adicional

de plantas ou de produtos vegetais, nos

Agricultura,

Pecuária

MAPA.

-

CF

e

do
e

do

Ministério
Abastecimento

da
-

seguintes casos:
I - para as pragas regulamentadas, na UF de
ocorrência ou de risco desconhecido, salvo
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quando a normativa específica dispensar a

conforme a categoria da semente ou da muda,

certificação;

previstos na legislação de sementes e mudas,

II - para comprovar a origem de Área Livre de

como documentos de trânsito.

Praga - ALP, Local Livre de Praga - LLP,
Sistema de Mitigação de Riscos de Praga-

Art. 6º A PTV fundamentará a emissão do CF e

SMRP ou Área de Baixa Prevalência de Praga -

do

ABPP, reconhecida pelo MAPA; e

Declaração Adicional - DA referente a inspeção

III - para atender exigência específica de

na origem.

certificação fitossanitária de origem para praga

Parágrafo único. Esta exigência não se aplica

de interesse de UF, com aprovação do DSV, ou

quando houver a emissão do CF na origem, por

por exigência de Organização Nacional de

força de acordo bilateral ou de norma

Proteção Fitossanitária

específica.

- ONPF de país

CFR,

quando

houver

exigência

de

importador.
Parágrafo único. Entende-se por UF de risco

Art. 7º A partida acompanhada de CF ou de

desconhecido como sendo aquela em que o

CFR emitido por Fiscal Federal Agropecuário -

Órgão Estadual de Defesa Sanitária - OEDSV,

FFA do MAPA, na origem, deverá ser lacrada,

não

para

ficando isenta da exigência da emissão da PTV

comprovação da não ocorrência de praga

durante o trânsito interno até o ponto de

regulamentada.

egresso.

Art. 5º Não será exigido PTV para plantas e

Art. 8º Os termos da utilizados na emissão da

produtos vegetais cuja exigência seja laudo

PTV serão fornecidos pelo MAPA ou farão

laboratorial, certificado de tratamento, atestado

parte do requisito oficial da ONPF do país

de origem genética, termo de conformidade ou

importador.

realiza

levantamentos

anuais

certificado de sementes ou mudas.
Parágrafo único. Para material de propagação

Seção II

com níveis de tolerância estabelecidos para

Da Emissão e Controle da PTV

pragas não quarentenárias regulamentadas,
serão

utilizados

Origem

Art. 9º O OEDSV deverá utilizar o formulário

Genética, ou o Termo de Conformidade, ou o

da PTV, conforme o modelo apresentado no

Certificado

Anexo I e I-A, desta Instrução Normativa.

de

o

Atestado

Sementes

ou

de

de

Mudas,
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§ 1º A identificação numérica da PTV será em

§ 1º O número do Termo de Habilitação

ordem crescente, com código numérico da UF,

fornecido pelo OEDSV será composto do

seguida do ano, com dois dígitos, e número

código numérico da UF, ano da habilitação,

sequencial de seis dígitos.

com dois dígitos, e numeração sequencial.

§ 2º O código numérico da UF seguirá o padrão

§ 2º O MAPA disponibilizará o Cadastro

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Nacional

- IBGE.

Habilitados para a emissão da PTV, do qual

dos

Responsáveis

Técnicos

constará o nome do RT, o número do termo de
Art.

10.

O

OEDSV,

como

Instância

habilitação, OEDSV de lotação, local de

Intermediária do Sistema Unificado de Atenção

atuação e a assinatura.

à

§ 3º O RT habilitado para a emissão da PTV

Sanidade

estabelecerá

Agropecuária
procedimentos

-

SUASA,

próprios

de

deverá ser submetido, no máximo a cada três

controle sobre a impressão do formulário da

anos, a curso de treinamento e de capacitação

PTV, sua distribuição, assinatura e a emissão

técnica sobre normas de sanidade vegetal.

pelos Responsáveis Técnicos habilitados.
CAPÍTULO III
CAPÍTULO II

DA EMISSÃO DA PTV

DA HABILITAÇÃO DE RESPONSÁVEL
TÉCNICO DE

Art. 12. A PTV, no caso de emissão manual,

OEDSV

somente poderá ser emitida e assinada por um
Engenheiro

Agrônomo
em

Engenheiro

Art. 11. Para oficializar a habilitação, o

Florestal,

Responsável Técnico - RT, deverá preencher e

competência profissional, habilitado e inscrito

assinar duas vias do Termo de Habilitação -

no

TH, conforme o Anexo II, ficando a cargo do

Técnicos Habilitados para a emissão da PTV,

OEDSV o encaminhamento de uma via à

pertencentes ao quadro do OEDSV e que

Superintendência Federal de Agricultura - SFA

exerçam atividade de fiscalização agropecuária.

na UF, para sua inclusão no Cadastro Nacional

§ 1º O CFO ou CFOC deverá ser anexado à via

dos Responsáveis Técnicos Habilitados para

da PTV destinada ao OEDSV, para fins de

emissão da PTV.

rastreabilidade no processo.

Cadastro

suas

ou

respectivas

Nacional

dos

áreas

de

Responsáveis

975

§ 2º Será dispensada a exigência prevista no

Art. 14. Na emissão de PTV fundamentada em

parágrafo anterior quando houver sistema

outra PTV, deverá ser assegurada a manutenção

informatizado que permita a verificação dos

da identidade, da rastreabilidade e da condição

documentos que fundamentem a PTV e a

fitossanitária do produto.

rastreabilidade do processo.
Art. 15. A PTV será emitida para o produto
Art.

13.

A

PTV

poderá

ser

emitida

importado com potencial de veicular Praga

eletronicamente em sistema informatizado,

Quarentenária

desde que a certificação fitossanitária de origem

declarada como destino da partida pelo

seja

importador,

fiscalizada

permanentemente

e

Presente,

devendo

a

partir

ainda

da

UF

obedecer

às

homologada pelo RT habilitado para emissão

exigências a seguir:

de PTV.

I - a partida importada seguirá no trânsito

§ 1º O OEDSV deverá garantir a segurança do

interno, do ponto de ingresso ao ponto de

sistema informatizado e disponibilizar consulta

destino

ao site para verificar a autenticidade dos

autenticada do CF ou do CFR, o Requerimento

documentos.

para Fiscalização de Produtos Agropecuários,

§

2º

A

homologação

da

certificação

declarado,

emitido

pelo

amparada

Serviço

de

pela

cópia

Vigilância

fitossanitária de origem pelo RT habilitado para

Agropecuária do MAPA do ponto de ingresso

emissão de PTV se dará mediante uso de senha

da partida;

pessoal, de assinatura eletrônica ou de outra

II - a partida importada poderá ser distribuída

medida de segurança equivalente.

para outra UF desde que o OEDSV estabeleça

§ 3º A PTV eletrônica dispensará a assinatura

mecanismos de controle para assegurar a

se estiver vinculada ao Engenheiro Agrônomo

manutenção da conformidade fitossanitária e a

ou Florestal habilitado que homologar a

rastreabilidade no processo de certificação;

certificação fitossanitária de origem.

III - a declaração adicional constante do CF ou

§ 4º A emissão da PTV poderá ser realizada

do CFR será transcrita para o campo específico

pelo produtor de Unidade de Produção - UP ou

da PTV, devendo ser incluído o número do CF

proprietário de Unidade de Consolidação - UC,

e do Requerimento para Fiscalização de

através

Produtos Agropecuários, nos casos em que

de

sistema

disponibilizado pelo OEDSV.

informatizado

houver exigência para o trânsito interno;
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IV - o OEDSV deverá arquivar cópia do CF ou

§ 2º A PTV terá validade de até 30 (trinta) dias,

do CFR e cópia do Requerimento para

ficando a cargo do emitente estabelecer o prazo.

Fiscalização de Produtos Agropecuários, junto

§ 3º Cada produto deverá estar relacionado

à via da PTV destinada ao controle do OEDSV,

individualmente, por nome científico, nome

para efeito de rastreabilidade; e

comum e cultivar ou clone, sendo exigida a

V - o produto importado poderá compor lote de

identificação da UP ou do lote consolidado, a

produto formado em UC, devendo ser incluído

relação da quantidade correspondente e a

nos registros do livro de acompanhamento o

respectiva Declaração Adicional.

número do CF ou do CFR e do TF, para a

§ 4º Uma PTV poderá contemplar mais de um

manutenção da rastreabilidade no processo de

produto e mais de uma UP.

certificação.

§ 5º A PTV será emitida preenchendo-se sem
rasuras cada campo existente, não sendo

Art. 16. A PTV poderá ser emitida para a

permitida a utilização do verso do documento.

partida embarcada na mesma UF de produção,

§ 6º Os campos não utilizados devem ser

quando houver necessidade de constar do CF

anulados de forma a evitar a adulteração do

ou do CFR declaração adicional do MAPA para

documento.

atender exigência da ONPF do país importador.

§ 7º O Anexo I-A será utilizado para
informações complementares dos campos da

Art. 17. A PTV será emitida nas barreiras

PTV, quando for necessário.

fitossanitárias estaduais, móveis ou fixas, ou em
unidade do OEDSV.

Art. 19. A legislação específica da praga ou o
acordo bilateral firmado pelo MAPA poderá

Art. 18. A PTV será emitida em duas vias, com

estabelecer a exigência do uso de lacre no ato

a seguinte destinação:

da emissão da PTV.

I – 1ª via: acompanha a partida no trânsito; e

Parágrafo único. O número do lacre da partida

II – 2ª via: OEDSV, para arquivo junto com o

certificada ou do meio de transporte deverá

CFO, CFOC, PTV, CF, CFR, Requerimento

constar do campo específico da PTV.

para Fiscalização de Produtos Agropecuários.
§ 1º No caso de emissão eletrônica será

Art. 20. Não poderá ser delegada a emissão da

admitida a emissão de uma única via para

PTV a profissional de instituições estaduais que

acompanhar a partida no trânsito de vegetais.

atuem na área de assistência técnica, extensão
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rural, fomento ou pesquisa agropecuária ou de

§ 1º A inobservância a este artigo deverá ser

competência profissional não prevista por esta

comunicada ao MAPA, o qual, como instância

Instrução Normativa.

central e superior do SUASA, averiguará a não

Parágrafo único. Após autorização do MAPA,

conformidade no prazo de 10 (dez) dias.

em casos especiais e a pedido do OEDSV, a

§ 2º O descumprimento do previsto no caput

PTV poderá ser emitida por FFA, designado

inviabilizará repasses de recursos financeiros

por um período determinado.

pelo MAPA ao OEDSV.

CAPÍTULO IV

Art. 24. O MAPA realizará auditoria nos

DAS OBRIGAÇÕES PARA O USO DA PTV

procedimentos adotados pelos OEDSV na
emissão da PTV nas Unidades da Federação.

Art. 21. O OEDSV deverá encaminhar relatório
semestral consolidado à SFA na UF, conforme

Art. 25. Aprovar o modelo da PTV e os demais

Anexo III, até o último dia do mês subsequente

modelos, conforme os Anexos I a III.

ao semestre respectivo.
Art. 26. Esta Instrução Normativa entra em
Art. 22. O OEDSV não emitirá a PTV para o

vigor na data de sua publicação.

trânsito de partida de plantas, ou produtos
vegetais, que se encontrar em desacordo com o

Art. 27. Fica revogada a Instrução Normativa

previsto nesta Instrução Normativa.

nº

Art. 23. O OEDSV não exigirá a PTV para o
trânsito interestadual de vegetais, em desacordo
com legislação federal.

54,

de

4

de

novembro

de

2007.
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ANEXO I
MODELO DA PTV

ANEXO I-A
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ANEXO II
MODELO O TERMO DE HABILITAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA A
EMISSÃO DA PTV

ANEXO III
RELATÓRIO TÉCNICO - OEDSV
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 33, DE 24 DE AGOSTO DE 2016
O Ministro de Estado da Agricultura,

Ministério da Agricultura, Pecuária e

Pecuária e Abastecimento, no uso das

Abastecimento - MAPA.

atribuições que lhe confere o art. 87,

§ 1º A origem no CFO é a Unidade de

parágrafo

da

Produção - UP, de propriedade rural ou

Constituição, tendo em vista o disposto

de área de agroextrativismo, a partir da

no art. 2º do Decreto nº 5.741, de 30 de

qual saem partidas de plantas ou de

março de 2006, no Decreto nº 24.114,

produtos vegetais certificados.

de 12 de abril de 1934, e o que consta

§ 2º A origem no CFOC é a Unidade de

do Processo nº 21000.006487/2013-37,

Consolidação - UC, que poderá ser

resolve:

beneficiadora,

único,

inciso

II,

processadora

ou

embaladora, a partir da qual saem
Art. 1º Fica Aprovada a Norma

partidas provenientes de lotes de plantas

Técnica

ou de produtos vegetais certificados.

para

a

utilização

do

Certificado Fitossanitário de Origem
- CFO e do Certificado Fitossanitário

Art.

3º

O

CFO

ou

o

CFOC

de Origem Consolidado - CFOC

fundamentará a emissão da Permissão

desta Instrução Normativa.

de Trânsito de Vegetais - PTV, nos
seguintes casos:

CAPÍTULO I

I - para as pragas regulamentadas, nas

DA EXIGÊNCIA, USO E CONTROLE

Unidades de Federação - UF com

DO CFO E DO CFOC

ocorrência registrada ou nas UF de risco
desconhecido,

Art. 2º O Certificado Fitossanitário de

normativa

Origem

certificação;

-

CFO

e

o

Certificado

salvo

específica

quando

a

dispensar

a

Fitossanitário de Origem Consolidado -

II - para comprovar a origem da partida

CFOC são os documentos emitidos na

de plantas ou de produtos vegetais de

origem

condição

Área Livre de Praga - ALP, de Local

fitossanitária da partida de plantas ou de

Livre de Praga - LLP, de Sistema de

produtos vegetais de acordo com as

Mitigação de Riscos de Praga- SMRP

normas

ou de Área de Baixa Prevalência de

para

de

atestar

sanidade

a

vegetal

do
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Praga - ABPP, reconhecidos pelo

Art. 5º A identificação numérica do

MAPA; e

CFO e do CFOC será dada em ordem

III - para atender exigência específica

crescente, com código numérico da UF,

de certificação fitossanitária de origem

seguida do ano com dois dígitos, e

para praga de interesse de Unidade da

número sequencial de quatro dígitos.

Federação,

do

§ 1º Os formulários do CFO e do CFOC

Departamento de Sanidade Vegetal -

que serão utilizados pelo Responsável

DSV, ou por exigência de Organização

Técnico habilitado seguirão os modelos

Nacional de Proteção Fitossanitária -

apresentados nos Anexos I, I-A, II e II-

ONPF de país importador.

A, respectivamente.

Parágrafo único. Entende-se por UF de

§ 2º O código numérico da UF e do

risco desconhecido como sendo aquela

município seguirá o padrão do Instituto

em que o Órgão Estadual de Defesa

Brasileiro de Geografia e Estatística -

Sanitária Vegetal - OEDSV, não realiza

IBGE.

com

aprovação

levantamentos anuais para comprovação
da

não

ocorrência

de

praga

regulamentada.

CAPÍTULO II
DO CURSO PARA HABILITAÇÃO
DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Art.

4º

O

texto

de

Declaração

Adicional, utilizado na emissão do CFO

Art. 6º O CFO e o CFOC serão

ou do CFOC, será informado pelo

emitidos e assinados por Engenheiro

MAPA ou fará parte do requisito

Agrônomo ou Engenheiro Florestal, em

fitossanitário

suas respectivas áreas de competência

de

ONPF

de

país

importador.

profissional, após aprovação em curso,

Parágrafo único. Quando se tratar de

específico para habilitação, organizado

Declaração Adicional - DA15 (análise

pelo OEDSV e aprovado pelo MAPA.

laboratorial), fica dispensada a emissão

§ 1º O OEDSV deverá submeter o

de CFO e de CFOC, tendo em vista que

programa do curso à área de sanidade

o laudo emitido por laboratório de

vegetal da Superintendência Federal de

diagnóstico fitossanitário credenciado

Agricultura - SFA, da UF onde se

pelo MAPA é documento oficial para

realizará o curso, para emissão de

subsidiar a emissão de Certificado

parecer técnico.

Fitossanitário - CF.

§ 2º O prazo para emissão do parecer
técnico pela área de sanidade vegetal da
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SFA

será

de

15

dias,

com

Art. 7º No ato da inscrição no curso

encaminhamento ao DSV, que terá

para

habilitação,

o

Engenheiro

também 15 dias para manifestação

Agrônomo ou Engenheiro Florestal

sobre o curso.

deverá apresentar comprovante de seu

§ 3º O curso deverá abordar duas partes:

registro, ou visto, junto ao Conselho

I - Orientação Geral: normas sobre

Regional de Engenharia e Agronomia -

certificação fitossanitária de origem e

CREA.

de origem consolidada (CFO e CFOC),
trânsito de plantas ou de produtos

Art. 8º Será exigida frequência integral

vegetais (Permissão de Trânsito de

do profissional interessado no curso,

Vegetais - PTV), noções sobre normas

como condição para que seja submetido

internacionais

à avaliação final.

e

certificação

(Convenção Internacional de Proteção

§ 1º A avaliação final abordará prova

dos Vegetais - CIPV, Acordo sobre

teórica e quando houver possibilidade

Aplicação de Medidas Sanitárias e

prova prática, sendo necessário obter no

Fitossanitárias - SPS, noções de ALP,

mínimo, setenta e cinco por cento de

SMRP e Análise de Risco de Praga-

aproveitamento para aprovação.

ARP); e

§ 2º O profissional poderá participar de

II - Orientação Específica: aspectos

curso específico em qualquer UF,

sobre

da

podendo ser habilitado para atuar em

de

outra

praga,

classificação

taxonômica

monitoramento,

armadilhas,

tipos

levantamento

UF,

desde

que

apresente

e

declaração ou certificado de aprovação

mapeamento da praga em condições de

no curso do OEDSV organizador do

campo,

curso.

identificação,

acondicionamento

e

coleta,

transporte

da

amostra, bioecologia, sintomas, sinais,

Art. 9º Para oficializar a habilitação, o

plantas hospedeiras, ações de prevenção

Responsável Técnico - RT, deverá

e métodos de controle.

assinar

§ 4º No caso de pragas amplamente

Habilitação - TH, conforme o Anexo

disseminadas só será necessário abordar

III, devendo o OEDSV encaminhar uma

no curso para habilitação a orientação

via à área de sanidade vegetal da SFA,

geral.

que fará sua inclusão no Cadastro

duas

vias

do

Termo

de

Nacional dos Responsáveis Técnicos
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Habilitados para emissão de CFO e de

§ 7º O OEDSV que receber solicitação

CFOC.

de extensão de habilitação deverá

§ 1º O número do Termo de Habilitação

informar-se sobre a regularidade da

fornecido pelo OEDSV será composto

situação

do código numérico da UF, ano da

Habilitado junto ao OEDSV de origem,

primeira habilitação, com dois dígitos, e

para avaliação da concessão da extensão

numeração sequencial.

da atuação.

§ 2º As pragas para as quais o

§ 8º A identificação do Termo de

Responsável Técnico está habilitado

Habilitação de extensão de atuação do

para emitir CFO ou CFOC constarão no

RT será o número de sua habilitação

Anexo

atual, acrescido da sigla da UF de

do

Termo

de

Habilitação,

conforme Anexo IV.
§

3º

O

do

Responsável

Técnico

extensão.

OEDSV

fornecerá

ao

§ 9º O RT poderá solicitar a renovação

Responsável Técnico habilitado carteira

da habilitação para a praga no OEDSV

de habilitação, conforme Anexo V desta

da UF onde foi habilitado inicialmente

Instrução Normativa.

ou no OEDSV da UF onde foi

§ 4º A habilitação terá validade de cinco

concedida a extensão de habilitação.

anos, considerando a data inicial aquela
correspondente

ao

treinamento

Art. 10. O MAPA disponibilizará o

específico da (s) praga (s) para a (s)

Cadastro Nacional de RTs habilitados

qual (is) o RT se habilitou, sendo

para emissão do CFO e do CFOC, onde

renovada por igual período, através de

constará o nome do RT, o número da

solicitação escrita do RT habilitado ao

habilitação, a relação da (s) praga (s)

OEDSV, com 30 (trinta) dias, no

para a (s) qual (is) está habilitado, o

mínimo, antes da data do vencimento.

prazo de validade da habilitação, por

§ 5º No caso de renovação, a validade

praga, UF da habilitação, UF de

da habilitação do RT para a praga será

extensão de habilitação e a assinatura.

contada a partir da data da concessão da
habilitação.

Art. 11. O OEDSV será responsável

§ 6º O RT poderá atuar em UF diferente

pela notificação ao RT habilitado sobre

daquela em que foi habilitado, desde

a necessidade da participação em

que seja concedida a extensão de sua

treinamento específico, a ser realizado

habilitação pelo OEDSV na UF onde

em

pretender atuar.

atualizar sua habilitação para novas

período

preestabelecido,

para
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pragas regulamentadas ou de interesse

parecer técnico favorável da área de

da ONPF do país importador.

sanidade vegetal da SFA.

§ 1º O Responsável Técnico habilitado
poderá solicitar, a qualquer momento, a

CAPÍTULO III

inclusão em sua habilitação das pragas

DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO

previstas no caput deste artigo.
§ 2º Para obter a inclusão da nova praga

Art. 12. A Unidade de Produção - UP,

em sua habilitação, o RT deverá

deverá ser inscrita no OEDSV, por RT,

solicitar treinamento, por escrito, ao

no

OEDSV, que o encaminhará a um

específica da praga ou em plano de

especialista,

trabalho bilateral firmado pelo MAPA,

com

pós-graduação

prazo

na

para

parecer técnico favorável da SFA.

fitossanitária de origem.

§ 3º Após o treinamento e atendidos os

§ 1º Não havendo prazo para inscrição

critérios de avaliação, o especialista

de

emitirá um certificado de aprovação,

específica, como prevê o caput, o

para que o OEDSV atualize o Anexo do

requerimento de inscrição de UP de

Termo de Habilitação do RT.

culturas anuais deverá ser protocolado

§ 4º O especialista interessado em

no OEDSV, no mínimo 30 (trinta) dias

ministrar curso específico de praga ou

antes do plantio, sendo permitido até o

treinamento de RT habilitado, previsto

quinto dia útil após o início do plantio,

no §2º, será incluído no Cadastro

em

Nacional de Especialista na Praga, que

justificado pelo RT.

será disponibilizado pelo MAPA.

§ 2º O requerimento de inscrição de UP

§ 5º Pesquisador lotado em Centro de

de

Pesquisa, que necessitar de CFO, por

protocolado no OEDSV, no mínimo 120

exigência de país importador, poderá

(cento e vinte) dias antes do início da

participar de treinamento em legislação

colheita, quando não houver medidas

fitossanitária

ser

fitossanitárias a serem cumpridas antes

habilitado junto ao OEDSV, sendo

desse prazo, por exigência de país

dispensado da orientação específica

importador.

mencionada no art. 6º, §3º, inciso II

§ 3º Se houver medida fitossanitária a

desta Instrução Normativa, após obter

ser cumprida em cultura perene, como

que

possa

UP

caso

habilitar

definido

à

legislação

relacionada a essa praga, após obter

para

se

previsto

em

excepcional,

cultura

perene

certificação

legislação

devidamente

deverá

ser

dispõe o parágrafo anterior, o prazo de
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inscrição da UP será de 30 (trinta) dias

Art. 13. RT e o produtor deverão

antes da adoção da primeira medida.

preencher e assinar a Ficha de Inscrição

§ 4º A UP padrão é a área contínua, de

da UP, conforme os Anexos VI e VII

tamanho variável e identificada por um

desta Instrução Normativa, anexando

ponto georreferenciado, plantada com a

cópia da carteira de identidade e do

mesma espécie, cultivar, clone e estádio

Cadastro de Pessoa Física - CPF do

fisiológico, sob os mesmos tratos

interessado pela habilitação da UP e

culturais e controle fitossanitário.

croqui de localização das UPs.

§ 5º A UP no agroextrativismo é a área

§

contínua,

identificação

de

identificada

tamanho
por

georreferenciado,

variável
um

que

e

ponto

representa

a

1º

A

propriedade
numérica

receberá
que

será

formada pelo código numérico da UF,
código numérico do município e o

espécie a ser explorada.

número sequencial com quatro dígitos.

§ 6º A UP no cultivo de planta

§ 2º O OEDSV fornecerá o (s) código

ornamental, olerícola e medicinal é a

(s) da (s) UP (s) no ato da inscrição, que

área plantada com a mesma espécie, em

será composto pelo código numérico da

que:

propriedade, ano com dois dígitos, e

I - poderão ser agrupados para a

número sequencial com quatro dígitos.

caracterização de uma UP tantos talhões

§ 3º O RT poderá solicitar ao OEDSV a

descontínuos, de um mesmo produto,

manutenção do número da habilitação

desde que a soma dos talhões agrupados

da UP de cultura perene, anualmente,

não exceda a 20 hectares, devendo esta

conforme o Anexo VIII desta Instrução

UP ser identificada por um ponto

Normativa, nos prazos previstos no

georreferenciado de um dos talhões que

artigo 11, §§ 2º e 3º.

a compõe e por croqui de localização

§ 4º As leituras das coordenadas

dos talhões; e

geográficas, latitude e longitude, serão

II - talhões descontínuos de um mesmo

obtidas no Sistema Geodésico SIRGAS

produto que possuam área igual ou

2000 ou, na ausência desse, o WGS 84.

superior a 20 hectares deverão constituir

§ 5º Durante a colheita, o lote formado

UPs individualizadas, e cada UP deverá

deve ser identificado no campo com o

ser

número da UP para garantir a origem e

identificada

georreferenciado.

por

um

ponto

a identidade do produto.
§ 6º Na UP ou na UC agroextrativista
deverá

ocorrer

a

identificação

do

986

produto ou da embalagem com rótulo,

desta Instrução Normativa, para validar

onde conste o nome do produto e o

a sua inscrição.

código da UP ou do lote, para permitir a

§ 3º A UC receberá identificação

rastreabilidade

numérica, que será formada pelo código

no

processo

de

certificação.

numérico da UF, código numérico do

§ 7º O material coletado para análise

município e o número sequencial com

fitossanitária oriundo de UP ou UC, por

quatro dígitos.

exigência do processo de certificação,
deverá ser encaminhado a laboratório de

Art. 15. A legislação específica da

diagnóstico

praga definirá as exigências a serem

fitossanitário

da

Rede

Nacional de Laboratórios do Sistema

cumpridas

no

armazenamento

Unificado de Atenção à Sanidade

produtos certificados, no sentido de

Agropecuária, com ônus para o produtor

manter a sua condição fitossanitária de

ou consolidador.

origem.

§ 8º A UP e a UC poderão ter mais de

Parágrafo

um RT habilitados junto ao OEDSV.

legislação

único.

Na

específica

dos

ausência

de

devem

ser

adotados critérios mínimos para manter
CAPÍTULO IV

a segurança fitossanitária dos produtos

DAS UNIDADES DE
CONSOLIDAÇÃO

certificados, os quais são:
I - local específico para armazenamento
de lotes de produtos certificados;

Art. 14. A UC deverá ser inscrita no

II

OEDSV da UF onde estiver localizada,

máquinas, equipamentos e pessoal; e

para

III - destruição de resíduos.

se

habilitar

à

certificação

-

higienização

das

instalações,

fitossanitária de origem consolidada.
§ 1º O RT e o representante legal da UC

CAPÍTULO V

deverão preencher e assinar a Ficha de

DA EMISSÃO DO CERTIFICADO

Inscrição da UC, conforme Anexo IX

FITOSSANITÁRIO DE ORIGEM -

desta Instrução Normativa, anexando

CFO E DO CERTIFICADO

cópia da carteira de identidade e do

FITOSSANITÁRIO DE ORIGEM

CPF.

CONSOLIDADO - CFOC

§ 2º O OEDSV deverá emitir Laudo de
Vistoria da UC, conforme o Anexo X

Art. 16. O CFO será emitido para a
partida de plantas e de produtos
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vegetais, de acordo com as normas da

emissão da PTV apenas para a produção

praga, por exigência do MAPA ou de

estimada da UP inscrita no OEDSV.

ONPF de país importador.
§

1º

Cada

produto

estar

Art. 17. O CFOC será emitido para a

relacionado individualmente, por nome

partida de plantas e de produtos

científico, comum e cultivar ou clone,

vegetais, formada a partir de lotes de

sendo exigida a identificação da UP, a

produtos certificados com CFO, ou

relação da quantidade correspondente e

CFOC, ou PTV, ou CF, ou Certificado

a respectiva Declaração Adicional.

Fitossanitário de Reexportação - CFR,

§ 2º Um CFO poderá contemplar mais

de acordo com as normas da praga, por

de um produto e mais de uma UP.

exigência do MAPA ou de ONPF de

§ 3º O CFO será emitido preenchendo-

país importador.

se sem rasuras cada campo existente,

§

não sendo permitida a utilização do

relacionado

verso do documento.

obrigatória a identificação do lote, a

§ 4º Os campos não utilizados devem

relação da quantidade correspondente e

ser anulados de forma a evitar a

a respectiva Declaração Adicional.

adulteração do documento.

§ 2º Um CFOC poderá contemplar mais

§ 5º O CFO poderá ser emitido também

de um produto e mais de uma UP.

para a produção total estimada no início

§

da colheita da UP, sendo que em cada

preenchendo-se sem rasuras cada campo

CFO

existente,

emitido

constar

o

deverá

posteriormente

saldo

remanescente

deve
da

1º

Cada

3º

produto

deve

estar

individualmente,

O

CFOC

não

sendo

será

sendo

emitido

permitida

a

utilização do verso do documento.

produção da UP.

§ 4º Os campos não utilizados deverão

§ 6º O Anexo I-A desta Instrução

ser anulados.

Normativa,

§ 5º O Anexo II-A será utilizado para

informações

será

utilizado

para

complementares

dos

informações

complementares

dos

campos do formulário do CFO, quando

campos do formulário do CFOC, se

for necessário.

necessário.

§ 7º O OEDSV, como Instância

§ 6º Define-se lote, para fins de CFOC,

Intermediária do Sistema Unificado de

como o conjunto de produtos da mesma

Atenção

à

Agropecuária,

espécie, cultivar ou clone, de tamanho

deverá

estabelecer

procedimentos

definido

Sanidade

próprios de controle para assegurar a

e

conformidades

que

apresentam
fitossanitárias
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semelhantes, formado por produtos

Parágrafo único. No caso de emissão

previamente certificados com CFO,

eletrônica será admitida a emissão em

CFOC, PTV, CF ou CFR.

uma única via.

§ 7º Cada lote formado deverá estar
identificado com um número, composto

Art. 19. O CFO e CFOC terão prazo de

pelo código da inscrição da Unidade de

validade de até trinta dias, a partir das

Consolidação, ano, com dois dígitos, e

datas de suas emissões, e somente serão

número sequencial com quatro dígitos.

válidos nos modelos oficiais, originais e

§ 8º O RT deverá manter no Livro de

preenchidos corretamente.

Acompanhamento os registros do CFO,
CFOC, PTV, CF ou CFR dos produtos

Art. 20. A legislação específica da

que deram origem a cada lote formado e

praga ou plano de trabalho bilateral

o número do (s) CFOC (s) emitidos para

firmado pelo MAPA poderá estabelecer

as partidas formadas a partir dele.

exigência do uso de lacre, no ato da

§ 9º O CFOC poderá ser emitido

emissão do CFO ou CFOC.

também para a quantidade total do lote
de produto consolidado na Unidade de

CAPÍTULO VI

Consolidação, sendo que em cada

DAS OBRIGAÇÕES PARA O USO

CFOC emitido posteriormente deve

DO CFO E CFOC

constar

o

saldo

remanescente

da

quantidade do lote consolidado.

Art. 21. O RT de UP realizará
inspeções de acordo com a legislação

Art. 18. O CFO e o CFOC deverão ser

específica da praga e, na ausência de

emitidos em três vias, com a seguinte

normativa, deverá realizar inspeções

destinação:

periódicas para a certificação de plantas

I - 1ª via: destinada a acompanhar a

e de produtos vegetais.

partida até o momento da emissão da
PTV, ficando retida pelo OEDSV para

Art. 22. O RT de UC realizará

ser anexado à cópia da PTV;

inspeções de acordo com a legislação

II - 2ª via: destinada ao emitente; e

específica da praga e, na ausência de

III - 3ª via: destinada ao produtor ou a

normativa, deverá realizar inspeções em

UC.

cada

partida

certificada,

formação do lote.

antes

da
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Art. 23. O OEDSV, como Instância

VIII - ações de prevenção e método de

Intermediária do Sistema Unificado de

controle adotado;

Atenção

à

Agropecuária,

IX - estimativa da produção;

deverá

estabelecer

procedimentos

X

Sanidade

-

tratamentos

fitossanitários

próprios de controle para assegurar a

realizados para a praga, anotando os

efetiva assistência do RT, nos locais de

agrotóxicos utilizados, dose, data da

atuação da UF.

aplicação e período de carência;
XI - quantidade colhida e, quando

Art. 24. O RT deverá elaborar e manter

exigido, o manejo pós-colheita; e

à disposição dos órgãos de fiscalização

XII - croqui de localização da UP na

o Livro de Acompanhamento numerado

propriedade e respectivas coordenadas

com páginas numeradas, com registro

geográficas.

das inspeções realizadas e orientações

§ 2º O Livro de Acompanhamento

prescritas,

informações

deverá estar em local de fácil acesso na

técnicas exigidas por esta Instrução

propriedade da UP; não havendo sede

Normativa e pela legislação específica

na propriedade, o RT definirá o local no

da praga ou do produto, devendo ser

município de localização da UP.

assinado pelo RT e pelo contratante ou

§ 3º O Livro de Acompanhamento da

representante legal.

UC deverá conter, no mínimo, as

§ 1º O Livro de Acompanhamento

seguintes informações para fundamentar

citado neste artigo deverá conter, no

a emissão do CFOC:

mínimo, as seguintes informações, por

I - anotações de controle de entrada de

UP, para fundamentar a emissão do

produtos na UC, com os respectivos

CFO:

números dos CFO, CFOC, PTV, CF e

I - dados da origem da semente, muda

CFR

ou porta-enxerto;

conforme Anexo XII desta Instrução

II - espécie;

Normativa, e a legislação específica;

III - cultivar ou clone;

II - espécie;

IV - área plantada por cultivar ou clone;

III - cultivar ou clone;

V - dados do monitoramento da praga;

IV - quantidade do lote;

VI - resultados das análises laboratoriais

V - controle de saída das partidas

realizadas;

certificadas com o CFOC; e

VII

-

além

anotações

das

das

ocorrências fitossanitárias;

principais

que

compuseram

cada

lote,

VI - registro das inspeções realizadas
pelo RT e por fiscal estadual ou federal.
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§ 4º A UP ou a UC que aderir ao

processo ao Ministério Público Federal,

sistema de Produção Integrada do

para enquadramento nas penalidades

MAPA poderá substituir o livro, citado

previstas no Art. 259, do Código Penal

neste artigo, pelos cadernos de campo e

Brasileiro, e no art. 61 da Lei no 9.605,

de pós-colheita, previstos nas Diretrizes

de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de

Gerais para a Produção Integrada de

Crimes Ambientais).

Frutas

-

DGPIF,

desde

que

as

informações mínimas obrigatórias para

CAPÍTULO VII

cada UP ou lote estejam abrangidas

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

pelos registros.
§ 5º As anotações de acompanhamento,

Art. 26. O RT deverá encaminhar,

quando elaboradas e mantidas na forma

mensalmente,

eletrônica, devem ser impressas e

vigésimo dia do mês subsequente,

numeradas, formando um Livro de

relatórios sobre CFO e CFOC emitidos

Acompanhamento,

no mês anterior, conforme os Anexos

para

efeito

de

fiscalização e auditoria.

ao

OEDSV,

até

o

XI e XII desta Instrução Normativa.

§ 6º Os documentos comprobatórios das
atividades realizadas pelo RT deverão

Art. 27. O OEDSV deverá encaminhar

estar à disposição da fiscalização.

relatórios

consolidados

com

informações sobre os CFO e CFOC
Art. 25. As irregularidades verificadas

emitidos a cada semestre à área de

em relação ao CFO e ao CFOC serão

sanidade vegetal da SFA na UF, até o

formalmente apuradas pelo OEDSV.

último dia do mês subsequente ao

§ 1º As irregularidades comprovadas

semestre, conforme o Anexo XIII desta

acarretarão advertência por escrito,

Instrução Normativa.

sendo

a

reincidência

motivo

de

suspensão ou desabilitação.

Art. 28. Havendo sistema informatizado

§ 2º Não havendo comprovação de má-

para emissão de CFO e de CFOC, os

fé, o profissional poderá ser novamente

formulários, documentos e relatórios

habilitado após novo treinamento.

serão

§ 3º Os casos de comprovada má-fé

eletronicamente.

emitidos

ou

anexados

resultarão em desabilitação imediata e
irreversível do RT, sendo notificado o

Art. 29. O OEDSV estabelecerá sistema

fato ao CREA e o encaminhamento do

de controle interno e fiscalizará as
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atividades

dos

RTs

credenciados,

cabendo ao MAPA realizar auditoria em
todo

o

processo

de

Certificação

Fitossanitária de Origem.

Art. 30. Aprovar o modelo do CFO, do
CFOC e dos demais modelos, conforme
os Anexos I a XIII desta Instrução
Normativa.

Art. 31. Esta Instrução Normativa entra
em vigor na data de sua publicação.

Art. 32. Fica revogada a Instrução
Normativa nº 55, de 04 de novembro de
2007.
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ANEXO I
MODELO DO CFO

ANEXO I-A
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ANEXO II
MODELO DO CFOC

ANEXO II-A
FORMULÁRIO PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO CERTIFICADO
FITOSSANITÁRIO DE ORIGEM CONSOLIDADO – CFOC

994

ANEXO III
MODELO DO TERMO DE HABILITAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA A EMISSÃO
DE CFO/CFOC
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ANEXO IV
MODELO ANEXO AO TERMO DE HABILTAÇÃO

ANEXO V
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ANEXO VI
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ANEXO VII
MODELO DA FICHA DE INSCRIÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO –
AGROEXTRATIVISMO
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ANEXO VIII
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ANEXO IX
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ANEXO X

ANEXO XI
RELATÓRIO TÉCNICO DO RT – UP

ANEXO XII
RELATÓRIO TÉCNICO DO RT – UC
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ANEXO XIII
RELATÓRIO TÉCNICO – OEDSV
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 37, DE 5 DE SETEMBRO DE 2016
O Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e

não, situadas em zona rural ou urbana,

Abastecimento, Interino no uso da atribuição

obedecem

que lhe confere o art. 87, parágrafo único,

Normativa.

inciso II, da Constituição, tendo em vista o

Parágrafo

disposto no Decreto nº 8.701, de 31 de março

epidemiologicamente inviável a adoção de

de 2016, no Decreto nº 24.114, de 12 de abril

medidas de erradicação ou supressão, para

de 1934, no Decreto nº 75.061, de 9 de

viabilizar o trânsito de frutos cítricos com

dezembro de 1974, no Decreto nº 5.741, de 30

destino às áreas previstas no art. 1º desta

de março de 2006, no Decreto nº 5.759, de 17

Instrução

de abril de 2006, e o que consta do Processo

Agricultura,

Eletrônico nº 21000.020954/2016-84, resolve:

(MAPA), em articulação com o Órgão Estadual

ao

disposto

único.

Em

Normativa,
Pecuária

nesta

áreas

o
e

Instrução

onde

seja

Ministério

da

Abastecimento

de Defesa Sanitária Vegetal (OEDSV), adotará
Art. 1º Ficam instituídos, em todo o

as medidas previstas nesta Instrução Normativa.

território nacional, na forma desta Instrução
Normativa, os critérios e procedimentos para

Art.

3º

O

reconhecimento

o estabelecimento e manutenção do status

fitossanitário para o cancro cítrico das áreas

fitossanitário relativo à praga do cancro

previstas no art. 1º desta Instrução Normativa

cítrico, Xanthomonas citri subsp. citri, de:

fica

I - Área com Praga Ausente;

respectivos

II - Área Livre da Praga (ALP);

estabelecidos nesta norma.

III - Área sob Erradicação ou Supressão; e

§ 1º Até a apresentação pelo OEDSV do status

IV - Área sob Sistema de Mitigação de Risco

fitossanitário a que se refere o caput deste

(SMR).

artigo, a respectiva Unidade da Federação (UF)

condicionado

à

OEDSV,

do

observância,
dos

status

pelos

requisitos

será definida como de status fitossanitário
Art. 2º As medidas de erradicação ou supressão

desconhecido para o cancro cítrico.

do cancro cítrico, obrigatórias para todas as

§ 2º As partidas de vegetais ou partes vegetais

áreas públicas ou privadas que possuam plantas

de plantas cítricas descritas no art. 2º desta

de espécies ou híbridos dos gêneros Citrus,

Instrução Normativa, de UF definida como de

Fortunella ou Poncirus, para fins comerciais ou

status fitossanitário desconhecido para o cancro
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cítrico, não poderão ter emitida a Permissão de

§ 2º A inspeção deve ser realizada em, no

Trânsito de Vegetais (PTV).

mínimo, vinte por cento das plantas cítricas de
cada imóvel, de acordo com uma das seguintes

CAPÍTULO I
PROCEDIMENTOS PARA

alternativas, percorrendo-se:
I - todas as ruas e inspecionando-se uma a cada

CARACTERIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO

cinco plantas; e

STATUS FITOSSANITÁRIO DE ÁREA COM

II - uma a cada cinco ruas e inspecionando-se

PRAGA AUSENTE PARA O CANCRO

todas as plantas da rua, necessariamente

CÍTRICO (Xanthomonas citri subsp. citri)

iniciando-se na rua da bordadura.
§ 3º Para cada imóvel com produção comercial

Seção I

de cítricos inspecionado, dentro do raio mínimo

Do procedimento para reconhecimento oficial

de um quilômetro, serão inspecionadas todas as

do status fitossanitário de Área com Praga

plantas cítricas existentes em imóveis de

Ausente

produção não-comercial, imóveis urbanos e
áreas públicas.

Art. 4º Para os efeitos deste Capítulo,

§ 4º Serão inspecionadas todas as plantas

denomina-se como status fitossanitário de Área

cítricas nos:

com Praga Ausente com o cancro cítrico,

I - viveiros;

aquele demonstrado por meio de levantamento

II - campos de plantas fornecedoras de material

fitossanitários de detecção.

de

propagação

sem

origem

genética

comprovada;
Art. 5º O reconhecimento, pelo MAPA, do

III - campos de produção de porta-enxertos;

status fitossanitário de Área com Praga Ausente

IV - jardins clonais; e

para o cancro cítrico na UF fica condicionado à

V - borbulheiras.

realização de levantamentos fitossanitários de

§ 5º As plantas com sintomas de cancro cítrico,

detecção no respectivo território pelo OEDSV.

detectadas durante os levantamentos a que se

§ 1º Os levantamentos fitossanitários serão

refere

realizados em, no mínimo, dez por cento dos

coletadas e enviadas a laboratório integrante da

imóveis com produção comercial de cítricos, de

Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários

maneira a se obter uma cobertura geográfica

do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

representativa na UF.

este

artigo,

deverão

ter

amostras
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Agropecuária (SUASA), para análises de

II - cadastro de todos os imóveis de produção

diagnóstico fitossanitário.

comercial de cítricos, com os seguintes dados:

§ 6º Comprovada oficialmente a ocorrência de

a) nome do produtor;

cancro cítrico, será comunicada de pronto a

b) situação fundiária do imóvel;

área de sanidade vegetal da Superintendência

c) endereço e localização georreferenciada do

Federal de Agricultura, do Ministério da

imóvel, no sistema geodésico de referência

Agricultura, Pecuária e Abastecimento na UF

oficial adotado no Brasil (SIRGAS-2000);

(SFA/MAPA/UF),

o

d) identificação das cultivares e idade dos

da

plantios de cítricos em produção e em

Departamento
Secretaria

que

de
de

(DSV/SDA/MAPA),

notificará

Sanidade

Vegetal

Defesa

Agropecuária

observando-se

as

disposições desta Instrução Normativa.

formação;
e) estimativa da produção anual, em toneladas;
f) nome do Responsável Técnico (RT), quando
couber;

Art. 6º

As atividades

concernentes

aos

III - cadastro de todos os viveiros, campos de

levantamentos fitossanitários e os resultados

plantas fornecedoras de material de propagação

obtidos, inclusive laudos laboratoriais de

sem origem genética comprovada, campos de

diagnóstico fitossanitário, devem constar em

produção de porta-enxertos, jardins clonais e

relatório específico.

borbulheiras, de plantas cítricas, com os
seguintes dados:

Art. 7º É condição, para avaliação do status

a) nome do produtor;

fitossanitário de Área com Praga Ausente para

b) endereço e localização georreferenciada no

o cancro cítrico na UF, o encaminhamento pelo

sistema geodésico SIRGAS-2000;

OEDSV, por meio impresso ou eletrônico, de

c) estimativa da produção anual, por tipo de

solicitação de reconhecimento à unidade de

material propagativo;

sanidade vegetal da SFA/MAPA/UF, que fará

d) nome do RT;

posterior

IV - mapa indicando as rotas de risco e as

encaminhamento

ao

DSV/SDA/MAPA, acompanhada dos seguintes

barreiras

documentos:

controle do trânsito de vegetais;

I

-

ofício

solicitando

reconhecimento;

a

avaliação

de

fitossanitárias

existentes

para

o

V - descrição dos recursos materiais e humanos
de cada barreira fitossanitária, e escalas de
plantão dos servidores do OEDSV; e
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VI - relatórios específicos dos levantamentos

Praga Ausente para o cancro cítrico na UF, fica

fitossanitários realizados.

condicionada à realização, pelo OEDSV de, no
mínimo, um levantamento fitossanitário por

Art. 8º A área de sanidade vegetal da

ano, conforme procedimento descrito no art. 5º

SFA/MAPA/UF que receber a solicitação para

desta Instrução Normativa.

reconhecimento,

§

acompanhada

da

1º

Com

base

nos

levantamentos

documentação prevista no art.7º desta Instrução

fitossanitários, será elaborado relatório técnico,

Normativa, deverá, por meio impresso ou

contendo as seguintes informações:

eletrônico, formalizar processo administrativo,

I - período de referência do relatório;

anexar parecer técnico sobre o cumprimento

II - número de imóveis produtores de cítricos

das disposições desta norma e encaminhar ao

cadastrados;

DSV/SDA/MAPA.

III - listagem dos imóveis produtores de cítricos
inspecionados; e

Art. 9º O DSV/SDA/MAPA deverá analisar o

IV - cópias de laudos laboratoriais de

processo e emitir parecer técnico de avaliação

diagnóstico fitossanitário, quando houver coleta

quanto ao cumprimento dos requisitos para

de amostras para diagnóstico fitossanitário.

reconhecimento do status fitossanitário de Área

§ 2º O relatório deverá ser encaminhado pelo

com Praga Ausente para o cancro cítrico na UF.

OEDSV à unidade de sanidade vegetal da
SFA/MAPA/UF

correspondente,

que

Art. 10. A SDA/MAPA, mediante parecer

formalizará, por meio impresso ou eletrônico,

técnico conclusivo favorável do DSV, publicará

processo administrativo, emitirá parecer técnico

ato de reconhecimento oficial do status

e

fitossanitário de Área com Praga Ausente para

DSV/SDA/MAPA.

o cancro cítrico na U F.

§ 3º A documentação será analisada pelo

enviará

toda

a

documentação

ao

DSV/SDA/MAPA, que emitirá parecer técnico
Seção II

de avaliação quanto ao cumprimento dos

Da manutenção do status fitossanitário de área

requisitos para reconhecimento da manutenção

com Praga Ausente

do status fitossanitário de Área com Praga
Ausente para o cancro cítrico na UF.

Art. 11. A manutenção do reconhecimento

§ 4º A SDA/MAPA, mediante parecer técnico

oficial do status fitossanitário de Área com

favorável

do

DSV,

publicará

ato

de
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reconhecimento oficial da manutenção do

Do Procedimento para reconhecimento oficial

status fitossanitário de Área com Praga Ausente

do status fitossanitário de Área Livre da Praga

para o cancro cítrico na UF.
Art. 14. Para os efeitos deste Capítulo,
Art. 12. O descumprimento das disposições

denomina-se como status fitossanitário de ALP

previstas nesta Seção implicará na perda do

para o cancro cítrico, uma área onde não ocorra

reconhecimento oficial do status fitossanitário

a referida praga, demonstrado por evidência

de Área com Praga Ausente para o cancro

científica, e na qual, de forma apropriada, essa

cítrico na UF, e definida como de status

condição é oficialmente mantida.

fitossanitário desconhecido.
Art. 15. O reconhecimento, pelo MAPA, do
Seção III

status fitossanitário de ALP para o cancro

Da supervisão para manutenção do status

cítrico na UF, fica condicionado à realização de

fitossanitário de Área com Praga Ausente

levantamentos fitossanitários de detecção pelo
OEDSV na pretendida área, obedecidos os

Art. 13. A unidade da sanidade vegetal da

procedimentos previstos nos §§1º, 2º, 3º, 4º, 5º

SFA/MAPA/UF supervisionará os trabalhos

e 6º, do art. 5º desta Instrução Normativa.

relativos aos procedimentos para caracterização
e manutenção do status fitossanitário de Área

Art. 16. As atividades concernentes ao

com Praga Ausente para o cancro cítrico na UF.

levantamento fitossanitário e os resultados
obtidos, inclusive laudos laboratoriais de

CAPÍTULO II
PROCEDIMENTOS PARA

diagnóstico fitossanitário, devem constar em
relatório específico.

CARACTERIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO STATUS

Art. 17. É condição, para avaliação do status

FITOSSANITÁRIO DE ÁREA LIVRE DE

fitossanitário de ALP para o cancro cítrico na

PRAGA PARA O CANCRO CÍTRICO

UF, o encaminhamento pelo OEDSV, por meio

(Xanthomonas citri subsp. citri)

impresso ou eletrônico, de solicitação de
reconhecimento à unidade de sanidade vegetal

Seção I

da

SFA/MAPA/UF,

encaminhamento

ao

que

fará

posterior

DSV/SDA/MAPA,
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acompanhada

dos

documentos

e

dados

previstos nos incisos I, II, III, IV,V e VI, do art.

VII - mapa cartográfico, identificando as
regiões de produção comercial de cítricos.

7º, desta Instrução Normativa, e ainda de:
I - documento de delimitação da ALP,

Art. 19. A unidade de sanidade vegetal da

considerando

SFA/MAPA/UF que receber a solicitação de

limites

territoriais,

acidentes

geográficos, rodovias, ferrovias e hidrovias;

reconhecimento,

acompanhada

II - cadastro de todos os imóveis com produção

documentação prevista nos art. 17 e 18 desta

comercial de cítricos, acrescido de informações

Instrução

sobre o destino da produção e dados do

processo administrativo, juntar parecer técnico

adquirente;

sobre o cumprimento das disposições desta

III - dados climatológicos;

norma

IV - relatórios específicos dos levantamentos

DSV/SDA/MAPA.

Normativa,

e

deverá

encaminhar

o

da

formalizar

processo

ao

fitossanitários realizados; e
V - plano emergencial a ser aplicado em caso

Art. 20. O DSV/SDA/MAPA deverá analisar o

de surgimento de foco de cancro cítrico na

processo e proceder à auditoria técnica, para

ALP.

verificar a conformidade dos procedimentos
estabelecidos por esta Instrução Normativa.

Art. 18. Caso a ALP para o cancro cítrico não

Parágrafo único. A auditoria de que trata o

corresponda à totalidade da área da UF, deverão

caput deste artigo poderá ser realizada na

ser

unidade de sanidade vegetal da SFA/MAPA/UF

também

fornecidas

as

seguintes

informações relativas à citricultura em toda a

de qualquer UF.

UF:
I - variedades cultivadas;

Art. 21. O DSV/SDA/MAPA deverá analisar o

II - área plantada por variedade, em hectares;

relatório da auditoria e emitir parecer técnico de

III - área e distribuição dos locais de produção

avaliação sobre o cumprimento dos requisitos

de material propagativo;

de reconhecimento do status fitossanitário de

IV - estimativa de produção;

ALP para o cancro cítrico na UF.

V - mapeamento das áreas de ocorrência de
cancro cítrico;

Art. 22. A SDA/MAPA, mediante parecer

VI - mapa cartográfico com as rotas de trânsito

técnico

de produtos cítricos na UF; e

favorável,

publicará

ato

de
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reconhecimento oficial do status fitossanitário

VII - ocorrências fitossanitárias relacionadas a

de ALP para o cancro cítrico na UF.

cancro cítrico observadas nas barreiras.
§ 2º O relatório deverá ser encaminhado, por

Seção II

meio impresso ou eletrônico, à unidade de

Da manutenção do status fitossanitário de ALP

sanidade

vegetal

correspondente,

da

SFA/MAPA/UF

que

abrirá

emitirá

parecer

processo

Art. 23. A manutenção do reconhecimento

administrativo,

oficial do status fitossanitário de ALP para o

enviará

cancro cítrico na UF fica condicionada à

DSV/SDA/MAPA.

realização, pelo OEDSV de, no mínimo, um

§ 3º A documentação será analisada pelo

levantamento fitossanitário por ano, obedecidos

DSV/SDA/MAPA, que emitirá parecer técnico

os procedimentos previstos nos §§1º, 2º, 3º, 4º,

de avaliação quanto ao cumprimento dos

5º e 6º, do art. 5º desta Instrução Normativa.

requisitos de reconhecimento da manutenção do

§ 1º Com base no levantamento fitossanitário,

status fitossanitário de ALP para o cancro

será elaborado relatório técnico, contendo as

cítrico na UF.

toda

a

técnico

documentação

e
ao

seguintes informações:
I - período de referência do relatório;

Art. 24. O descumprimento das disposições

II - número de imóveis cadastrados com

previstas nesta Seção implicará na perda do

produção de cítricos;

reconhecimento oficial do status fitossanitário

III - listagem dos imóveis com produção de

de ALP para o cancro cítrico na UF, devendo

cítricos inspecionados;

ser adotadas as medidas previstas nesta

IV - cópias de laudos laboratoriais de

Instrução Normativa.

diagnóstico fitossanitário, quando houver coleta
de amostras para diagnóstico fitossanitário

Seção III

relativo a cancro cítrico;

Das ações de supervisão

V - quantidade de Certificado Fitossanitário de
Origem (CFO) e Permissão de Trânsito de

Art. 25. A unidade de sanidade vegetal da

Vegetais (PTV) emitidos no período de

SFA/MAPA/UF supervisionará todos os setores

referência do relatório;

envolvidos no processo de certificação, visando

VI

-

quantidade

de

partidas

cítricas

inspecionadas nas barreiras fitossanitárias; e

garantir a realização dos levantamentos e
medidas

fitossanitárias

de

controle

para
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caracterização

status

contaminação com cancro cítrico, com o

fitossanitário de ALP para o cancro cítrico na

objetivo de erradicar a praga ou de reduzir a sua

UF, estabelecidas por esta Instrução Normativa.

incidência.

Art. 26. O DSV/SDA/MAPA, em conjunto

Art. 28. O reconhecimento, pelo MAPA, do

com

da

status fitossanitário de Área Sob Erradicação ou

SFA/MAPA/UF, deverá realizar, no mínimo,

Supressão do Cancro Cítrico na UF, fica

uma auditoria por ano na ALP na UF.

condicionado à realização de levantamento

a

e

área

manutenção

de

sanidade

do

vegetal

fitossanitário
CAPÍTULO III

de

detecção

no

respectivo

território pelo OEDSV.

PROCEDIMENTOS PARA

§

1º

O

levantamento

fitossanitário

será

CARACTERIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E

realizado em, no mínimo, cinco por cento das

MANUTENÇÃO DO STATUS

Unidades de Produção (UP) com produção

FITOSSANITÁRIO DE ÁREA sob

comercial de cítricos, de maneira a se obter

Erradicação ou Supressão DO CANCRO

uma cobertura geográfica representativa.

CÍTRICO (Xanthomonas citri subsp. citri)

§ 2º A inspeção deve ser realizada em, no
mínimo, vinte por cento das plantas cítricas de

Seção I

cada UP, de acordo com uma das seguintes

Do Procedimento para reconhecimento oficial
do status fitossanitário como Área Sob

alternativas, percorrendo-se:
I - todas as ruas e inspecionando-se uma a cada

Erradicação ou Supressão do Cancro Cítrico

cinco plantas; e
II - uma a cada cinco ruas e inspecionando-se

Art. 27. Para os efeitos deste Capítulo,

todas as plantas da rua, necessariamente

denomina-se como status fitossanitário de Área

iniciando-se na rua da bordadura.

sob Erradicação ou Supressão do cancro cítrico

§ 3º Para cada imóvel com produção comercial

na UF, uma área onde a praga ocorre, porém

de cítricos que contém a UP inspecionada,

não se encontra amplamente distribuída, e na

dentro do raio mínimo de duzentos metros,

qual são empregadas medidas oficiais de

serão inspecionadas todas as plantas cítricas

prevenção, de vigilância e de controle por meio

existentes em imóveis rurais de produção não-

da eliminação sistemática de plantas cítricas

comercial de cítricos, imóveis urbanos e áreas

contaminadas

públicas.

e

daquelas

suspeitas

de
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§ 4º Serão inspecionadas todas as plantas

acompanhada

cítricas nos:

previstos nos incisos I, II, III e VI, do art. 7º,

I - viveiros;

desta Instrução Normativa.

II - campos de plantas fornecedoras de material

§ 1º Além dos documentos previstos no caput, a

de

solicitação

propagação

sem

origem

genética

dos

deve

documentos

estar

e

dados

acompanhada

do

comprovada;

documento de delimitação da Área Sob

III - campos de produção de porta-enxertos;

Erradicação ou Supressão para o cancro cítrico,

IV - jardins clonais; e

considerando

V - borbulheiras.

geográficos, rodovias, ferrovias e hidrovias.

§ 5º As plantas com sintomas de cancro cítrico,

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo,

detectadas durante os levantamentos a que se

considera-se

refere

arrendatário ou ocupante do imóvel, a qualquer

este

artigo,

deverão

ter

amostras

coletadas e enviadas a laboratório integrante da

limites

territoriais,

produtor

o

acidentes

proprietário,

título.

Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários
do SUASA, para análises de diagnóstico

Art. 31. A unidade de sanidade vegetal da

fitossanitário.

SFA/MAPA/UF que receber a solicitação
acompanhada da documentação prevista no art.

Art. 29. As atividades concernentes ao

30,

levantamento fitossanitário e os resultados

formalizar

obtidos, inclusive laudos laboratoriais de

parecer técnico sobre o cumprimento das

diagnóstico fitossanitário, devem constar em

disposições desta norma e encaminhar o

relatório específico.

processo ao DSV/SDA/MAPA.

Art. 30. É condição, para avaliação do status

Art. 32. O DSV/SDA/MAPA deverá analisar o

fitossanitário de Área Sob Erradicação ou

processo e emitir parecer técnico de avaliação

Supressão para o cancro cítrico na UF, o

sobre o cumprimento dos requisitos para

encaminhamento pelo OEDSV, por meio

reconhecimento oficial do status fitossanitário

impresso ou eletrônico, de solicitação de

de Área sob Erradicação ou Supressão do

reconhecimento à unidade de sanidade vegetal

cancro cítrico.

da

SFA/MAPA/UF,

encaminhamento

ao

que

fará

posterior

DSV/SDA/MAPA,

desta

Instrução
processo

Normativa,

deverá

administrativo,

juntar
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Art. 33. A SDA/MAPA, mediante parecer

VII - quantidade de CFO e PTV emitidos no

técnico favorável do DSV, publicará ato de

período de referência do relatório.

reconhecimento oficial do status fitossanitário

§ 2º O relatório deverá ser encaminhado pelo

de Área sob Erradicação ou Supressão do

OEDSV, por meio impresso ou eletrônico, à

cancro cítrico.

unidade de sanidade vegetal da SFA/MAPA/UF

Seção II
Da manutenção do status fitossanitário de Área
Sob Erradicação ou Supressão do Cancro
Cítrico

correspondente,

que

formalizará

administrativo,

emitirá

parecer

enviará

toda

a

processo
técnico

documentação

e
ao

DSV/SDA/MAPA.
§ 3º A documentação será analisada pelo
DSV/SDA/MAPA que emitirá parecer técnico

Art. 34. A manutenção do reconhecimento

de

oficial do status fitossanitário de Área sob

requisitos

Erradicação ou Supressão para o cancro cítrico

fitossanitário de Área sob Erradicação ou

na UF fica condicionada à realização, pelo

Supressão do cancro cítrico, de acordo com

OEDSV, de no mínimo um levantamento

critérios técnicos dispostos nesta Instrução

fitossanitário por ano, conforme procedimento

Normativa.

descrito no art. 28 desta Instrução Normativa.

§ 4º A SDA/MAPA, mediante parecer técnico

§

favorável

1º

Com

base

nos

levantamentos

avaliação

sobre

para

do

o

cumprimento

manutenção

DSV,

do

publicará

dos
status

ato

de

fitossanitários será elaborado relatório técnico,

reconhecimento oficial da manutenção do

contendo as seguintes informações:

status fitossanitário de Área sob Erradicação ou

I - período de referência do relatório;

Supressão do cancro cítrico.

II - número de imóveis cadastrados com
produção comercial de cítricos e respectivas

Art. 35. O descumprimento das disposições

UP;

previstas nesta Seção implicará na perda do

III - listagem de imóveis inspecionados com

reconhecimento oficial do status fitossanitário

produção comercial de cítricos e respectivas

de Área sob Erradicação ou Supressão do

UP;

cancro cítrico.

IV - número de plantas cítricas inspecionadas;
V - número de plantas cítricas infectadas;

Art. 36. Na perda do status fitossanitário de

VI - número de plantas cítricas eliminadas; e

Área sob Erradicação ou Supressão do cancro
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cítrico não poderá ser emitida a PTV para

II

-

outros

métodos

de

plantas cítricas e suas partes.

reconhecidos pela SDA/MAPA.

higienização

§ 1º O CFO deverá conter a seguinte
Art. 37. A unidade de sanidade vegetal da

Declaração Adicional (DA): "Os frutos são

SFA/MAPA/UF supervisionará os trabalhos

provenientes de plantas sadias de imóvel sob

relativos aos procedimentos para caracterização

supervisão oficial e encontram-se livres de

e manutenção do status fitossanitário de Área

Xanthomonas citri subsp. citri".

sob Erradicação ou Supressão cancro cítrico.

§ 2º A PTV será embasada em CFO e
Certificado

Fitossanitário

de

Origem

Art. 38. A unidade de sanidade vegetal da

Consolidado (CFOC) com a seguinte DA: "Os

SFA/MAPA/UF deverá realizar, no mínimo,

frutos são provenientes de plantas sadias de

uma auditoria por ano na Área sob Erradicação

imóvel

ou Supressão do cancro cítrico.

higienizados

sob

supervisão
com

oficial,

[produto,

foram

concentração,

tempo de exposição] e encontram-se livres de
Seção III

Xanthomonas citri subsp. citri".

Do trânsito de material vegetal proveniente de

§ 3º O trânsito de frutos cítricos de imóvel sob

Área Sob Erradicação ou Supressão de cancro

supervisão oficial deverá ser realizado em

cítrico

veículo fechado ou coberto, com transporte:
I - a granel; ou

Art. 39. Os frutos das plantas cítricas que não

II - em embalagens descartáveis: ou

apresentam contaminação por cancro cítrico,

III - em caixas plásticas retornáveis.

provenientes de imóvel interditado, somente

§ 4º Na opção pela caixa plástica retornável, o

poderão transitar para outras UF ou para ALP

RT deverá, além do disposto no § 2º deste

após a eliminação da planta foco e de todas as

artigo, acrescentar no CFO ou CFOC a seguinte

plantas cítricas contidas na área perifocal de

DA: "As caixas plásticas retornáveis foram

raio mínimo de trinta metros, e procedendo-se à

higienizadas por [pulverização ou banho de

higienização dos frutos em Unidades de

imersão] em solução de cloreto de benzalcônio

Consolidação (UC) inscritas, conforme as

(amônio quaternário) cento e vinte e cinco

seguintes opções:

gramas por litro, na concentração de um

I - imersão em Hipoclorito de Sódio a duzentos

décimo percentual."

ppm, pH sete durante dois minutos; ou
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§ 5º Poderá ser utilizado outro produto para

FITOSSANITÁRIO DE ÁREA SOB

higienização das caixas plásticas retornáveis,

SISTEMA INTEGRADO DE MEDIDAS

desde que autorizado pelo SDA/MAPA.

FITOSSANITÁRIAS PARA O MANEJO DE
RISCO (SMR) PARA CANCRO CÍTRICO

Art. 40. Os frutos cítricos provenientes de

(Xanthomonas citri subsp. citri)

imóveis sem ocorrência do cancro cítrico
poderão transitar para outras UF ou para ALP

Seção I

acompanhados de PTV, embasada em CFO ou

Da caracterização para implantação do SMR

CFOC, com a seguinte DA: "Os frutos são

para cancro cítrico e dos seus objetivos

provenientes de imóvel sem ocorrência do
cancro

cítrico

localizado

em

Área

sob

Erradicação ou Supressão".

Art. 42. Para os efeitos deste Capítulo,
denomina-se Área sob Sistema Integrado de
Medidas Fitossanitárias para o Manejo de Risco

Art. 41. Os materiais de propagação de cítricos

(SMR) para o cancro cítrico a integração de

somente poderão transitar para outras UF ou

diferentes medidas de manejo de risco, pelo

para ALP quando produzidos em ambiente

menos

protegido por tela de malha, com abertura de,

independentemente, e que cumulativamente

no máximo, zero vírgula oitenta e sete por zero

atingem o nível apropriado de proteção contra a

vírgula trinta milímetros e com cobertura

praga do cancro cítrico.

impermeável,

e

acompanhados

de

duas

das

quais

atuam

PTV,

embasada em CFO, com a seguinte DA: "O

Art. 43. O reconhecimento, pelo MAPA, do

material de propagação é proveniente de Área

status fitossanitário de SMR para cancro

sob Erradicação ou Supressão e foi produzido

cítrico, fica condicionado à realização de

em ambiente protegido conforme preconiza a

levantamento pelo OEDSV das regiões ou

legislação específica em vigor".

municípios da UF, observado o disposto no
parágrafo único do art. 2º desta Instrução

CAPÍTULO IV

Normativa.

CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS A SEREM
ADOTADOS PARA CARACTERIZAÇÃO,
IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E
RECONHECIMENTO DO STATUS

Art. 44. O estabelecimento do SMR tem como
principais objetivos:
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I - reduzir o potencial de inóculo visando à

Art. 46. O processo de CFO para o SMR

proteção de áreas ainda sem a ocorrência da

deverá obedecer à legislação em vigor.

praga cancro cítrico;
II - permitir o trânsito, para outras UF, de frutos

Art. 47. Para implantação e manutenção de

cítricos oriundos de áreas de ocorrência da

SMR para o cancro cítrico, o OEDSV deverá

praga cancro cítrico; e

cadastrar

III - permitir a exportação de frutos cítricos

comercializem frutos cítricos localizados em

oriundos de áreas de ocorrência da praga cancro

regiões ou municípios da UF, homologados.

os

imóveis

que

produzam

e

cítrico para países que reconheçam o SMR
como medida fitossanitária.

Art. 48. Para adesão ao SMR na UF o produtor
deverá solicitar o cadastramento de seu imóvel

Seção II

com produção comercial de cítricos e a

Da implantação e manutenção do status

inscrição de todas as UP.

fitossanitário de SMR para cancro cítrico

§ 1º Para o cadastramento e inscrição, referidos
no caput deste artigo, o produtor apresentará

Art. 45. O SMR consiste na aplicação das

solicitação formal ao

seguintes medidas fitossanitárias:

disposto na Instrução Normativa nº 33, de 25 de

I - cadastro de imóveis de produção comercial

agosto de 2016, no mínimo cento e oitenta dias

de cítricos;

antes da colheita, fornecendo as seguintes

II - inscrição de UP;

informações:

II - inscrição das UC;

a) nome do produtor;

IV - aplicação de medidas de manejo durante

b) denominação do imóvel, situação fundiária,

todo o ciclo de cultivo;

área

V - habilitação da UP, mediante inspeção

georreferenciada no SIRGAS-2000;

prévia, para colheita;

c) área com cítricos, por UP, em hectares,

VI - CFO;

demonstrado em croqui de localização;

VII - inspeção de frutos nas UP e UC; e

d) identificação das cultivares e idade dos

VIII - tratamento higienizante de frutos, pós-

plantios de cítricos em produção e formação;

colheita.

e) estimativa da produção anual, em toneladas;

total,

endereço

OEDSV, conforme

e

localização

f) área com outras culturas, em hectares; e
g) nome do RT.

1015

§ 2º Caso o imóvel já esteja cadastrado ou as

I - apropriados para lavagem e higienização de

UP já estejam inscritas no OEDSV, poderão ser

frutos, embalagens e veículos;

aproveitados os dados para compor o cadastro

II - para desvitalização do cancro cítrico; ou

do SMR.

III - para destruição de frutos imprestáveis e

§ 3º É condição para manutenção da UP no

dos demais restos vegetais.

SMR

inscrição,

§ 3º Caso a UC já esteja inscrita no OEDSV,

respeitando-se o prazo previsto no § 1º deste

poderão ser aproveitados os dados para compor

artigo.

o cadastro das UC inscritas no SMR.

a

renovação

anual

da

§ 4º Para os efeitos deste artigo, considera-se
produtor

o

proprietário,

arrendatário

ou

ocupante do imóvel, a qualquer título.

Art. 51. O OEDSV deverá encaminhar relação
atualizada

das

UC

habilitadas

para

o

processamento de frutos cítricos provenientes
Art. 49. A implantação e manutenção do

de SMR à unidade de sanidade vegetal da

reconhecimento oficial do status fitossanitário

SFA/MAPA/UF,

de SMR para o cancro cítrico na UF fica

eletrônico, até a primeira quinzena do mês de

condicionada ao envio pelo OEDSV, por meio

maio de cada ano.

por

meio

impresso

ou

impresso ou eletrônico, à unidade de sanidade
vegetal
atualizada

da

SFA/MAPA/UF,
das

UP

inscritas

de
no

relação

Seção III

SMR,

Das medidas a serem adotadas

semestralmente ou sempre que solicitado pelo
DSV/SDA/MAPA.

Art. 52. Para reduzir o potencial de inóculo da
praga e, consequentemente, o número de frutos

Art. 50. A inscrição da UC destinada ao

contaminados na área, devem ser adotadas

processamento de frutos cítricos provenientes

durante o cultivo as seguintes medidas de

de UP sob SMR será realizada pelo OEDSV.

manejo para as plantas cítricas nos imóveis sob

§ 1º O produtor, por meio do RT, deverá

SMR:

apresentar solicitação formal de inscrição da

I - uso de cultivares menos suscetíveis ao

UC, no período de 1º de janeiro a 30 de abril de

cancro cítrico, recomendadas pela pesquisa e

cada ano.

aprovadas pelo OEDSV, para novos plantios;

§ 2º A UC, para ser inscrita no SMR, deve ter

II - destruição de frutos contaminados;

equipamentos e instalações:

III - tratamentos fitossanitários preventivos;
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IV - manejo integrado do minador dos citros

observando-se, no mínimo, vinte frutos por

(Phyllocnistis citrella);

planta.

V - desinfestação de ferramentas e máquinas; e

§ 2º O RT fará as anotações no livro de

VI - uso de quebra ventos, com espécies

acompanhamento de campo, sob supervisão do

recomendadas pela pesquisa e aprovadas pelo

OEDSV.

OEDSV.

§ 3º O RT deverá apresentar ao OEDSV o

§ 1º O OEDSV poderá determinar a adoção de

relatório de inspeção das UP, assinado por ele e

medidas complementares de manejo.

pelo produtor, em até dez dias após o término

§ 2º As medidas de manejo adotadas durante o

da inspeção.

cultivo em UP, em propriedades sob SMR,

§ 4º Caberá ao OEDSV padronizar o formato e

serão informadas pelo RT no livro de

o controle do recebimento do relatório a ser

acompanhamento de campo.

apresentado pelo RT.

Seção IV

Art. 55. Após o recebimento do relatório de

Da habilitação para colheita

inspeção, o OEDSV emitirá, em até quinze
dias, o Termo de Habilitação de Colheita para

Art. 53. Para habilitação da UP ou de seus

cada UP ou para seus talhões específicos, que

talhões específicos para colheita, deverá ser

apresentem, no máximo, um por cento de frutos

realizada inspeção prévia com objetivo de

com sintomas de cancro cítrico.

verificar a incidência do cancro cítrico nos

Parágrafo único. Os frutos das UP ou de seus

frutos.

talhões específicos, que tiverem sua habilitação

Parágrafo único. A inspeção prévia de que trata

de colheita indeferida, não receberão o CFO e

o caput deste artigo será realizada pelo RT, no

somente poderão transitar dentro da UF e de

máximo trinta dias antes da colheita.

acordo com o estabelecido por esta Instrução
Normativa.

Art 54. O RT deverá inspecionar dez mil frutos
por UP, observando vinte frutos por planta,

Art. 56. O OEDSV encaminhará relação

com caminhamento aleatório dentro da UP e

atualizada

inspecionando todos os lados da planta.

específicos dentro de cada UP, habilitadas para

§ 1º Em UP com até quinhentas plantas, todas

colheita, à unidade de sanidade vegetal da

as

SFA/MAPA/UF,

plantas

deverão

ser

inspecionadas,

das

UP

por

ou

de

meio

seus

talhões

impresso

ou
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eletrônico, semestralmente ou sempre que

Art. 59. Na chegada da partida de frutos à UC e

solicitado pelo DSV/SDA/MAPA.

durante o processamento, deverão ocorrer
inspeções, para detecção de frutos com

Seção V

sintomas de cancro cítrico, com supervisão do

Do processamento dos frutos

RT.
§ 1º A partida que tiver, na chegada à UC ou no

Art. 57. Os frutos cítricos produzidos em UP

processamento, frutos detectados com sintomas

ou em seus talhões específicos, com habilitação

de cancro cítrico, deverá ser reprocessada para

de colheita deferida, deverão ingressar na UC

retirada e destruição de frutos sintomáticos.

acompanhados de CFO com a seguinte DA:

§ 2º A partida de que trata o § 1º deste artigo

"Os frutos foram produzidos em UP, de

não será incluída no CFOC.

propriedade

que

§ 3º A linha de processamento na qual tenha

apresentou até um por cento de frutos com

sido detectado fruto com sintomas de cancro

sintomas de cancro cítrico".

cítrico deverá ser limpa e higienizada antes de

Parágrafo único. Os frutos na UC deverão ser

receber nova partida.

separados e armazenados de acordo com a sua

§ 4º Os frutos e restos de material vegetal

CFO.

provenientes da limpeza da UC e dos veículos

cadastrada

no

SMR,

transportadores
Art. 58. Frutos cítricos provenientes de UP ou

deverão

ser

destruídos

diariamente.

em seus talhões específicos, com habilitação de
colheita

deferida,

somente

poderão

ser

Art. 60. Durante o processamento, os frutos

processados em UC localizada dentro da área

deverão

homologada para o SMR onde a UP está

submetidos

localizada.

seguintes opções:

Parágrafo único. O OEDSV poderá autorizar o

I - imersão em Hipoclorito de Sódio a duzentos

processamento dos frutos provenientes de

ppm, pH sete durante dois minutos; ou

propriedades sob SMR fora das áreas descritas

II

no caput deste artigo, desde que não seja em

reconhecidos pela SDA/MAPA.

-

ser

lavados
à

outros

com

higienização,

métodos

de

detergente

e

conforme

as

higienização

ALP.
SeçãoVI
Do trânsito de material vegetal
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§ 1º Na opção pela caixa plástica retornável, as
Art. 61. Na emissão do CFOC, deverá ser

caixas

adotada a seguinte DA: "Os frutos são

pulverização ou imersão em solução de cloreto

originários de Unidade de Produção onde foi

de benzalcônio (amônio quaternário), cento e

implantado o Sistema Integrado de Medidas

vinte e cinco gramas por litro, na concentração

Fitossanitárias para o Manejo de Risco (SMR)

de um décimo percentual.

reconhecido oficialmente, foram higienizados

§ 2º O RT encarregado da certificação na

com

de

origem deverá acrescentar no CFO e CFOC a

exposição] e se encontram sem sintomas de

seguinte DA: "As caixas plásticas retornáveis

cancro cítrico".

foram higienizadas por [pulverização ou banho

[produto,

concentração,

tempo

deverão

ser

higienizadas

por

de imersão] em solução de cloreto de
Art. 62. Para o trânsito, os frutos cítricos

benzalcônio (amônio quaternário) 125 (cento e

provenientes

vinte e cinco) gramas/litro, na concentração de

de

SMR

deverão

ser

acompanhados de PTV, embasada em CFO e

0,1% (um décimo percentual)".

CFOC, com a seguinte DA: "A partida não

§ 3º Poderá ser utilizado outro produto de

apresenta

eficácia comprovada para higienização das

risco

quarentenário

para

Xanthomonas citri subsp. citri como resultado

caixas

plásticas

retornáveis,

da aplicação oficialmente supervisionada do

autorizado pela SDA/MAPA.

desde

que

Sistema Integrado de Medidas Fitossanitárias
para o Manejo de Risco (SMR) da praga".

Seção VII

Parágrafo único. O OEDSV deve garantir que a

Disposições gerais

partida enviada seja lacrada na origem e que o
número do lacre conste na PTV.

Art. 64. A UP e a UC terão suas inscrições
canceladas quando não forem atendidas as

Art. 63. O trânsito de frutos cítricos a que se

exigências previstas nesta Instrução Normativa.

refere o art. 62, desta Instrução Normativa,
deverá ser realizado em veículo fechado ou

Art. 65. Em regiões ou municípios onde foi

coberto, seja para transporte a granel, em

estabelecido o SMR para cancro cítrico na UF,

embalagens descartáveis ou em caixas plásticas

as propriedades de produção comercial de

retornáveis.

plantas cítricas que não aderirem e as
propriedades

com

plantas

cítricas

sem
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finalidade comercial, deverão executar as

Art. 66. No caso de partidas de frutos cítricos

seguintes medidas:

destinadas à exportação, além das disposições

I - pulverização de todas as plantas cítricas, no

desta

raio de trinta metros a partir da planta

atendidas

diagnosticada contaminada com cancro cí-

importadores, quando couber.

Instrução
as

Normativa,

deverão

exigências

dos

ser

países

trico, com calda cúprica na concentração de um
décimo percentual de cobre metálico; e

Art. 67. Cabe ao OEDSV fiscalizar o processo

II - desinfestação de máquinas e ferramentas

de CFO relacionado ao SMR para cancro

com solução de Hipoclorito de Sódio a

cítrico.

duzentos ppm, pH sete durante dois minutos ou
solução de cloreto de benzalcônio (amônio

Art. 68. A unidade de sanidade vegetal da

quaternário), cento e vinte e cinco gramas por

SFA/MAPA/UF supervisionará, no mínimo

litro, na concentração de um décimo percentual;

semestralmente, as atividades do OEDSV

e

relacionadas ao SMR para cancro cítrico.

III - adoção de cultivares menos suscetíveis ao
cancro cítrico, recomendadas pelos órgãos de

Art. 69. O DSV/SDA/MAPA, em conjunto

pesquisas e aprovadas pelo OEDSV, para

com a unidade de sanidade vegetal das

implantação de novos plantios.

SFA/MAPA/UF, poderá a qualquer tempo,

§ 1º Caso o OEDSV verifique, a qualquer

realizar auditoria no SMR para cancro cítrico.

tempo, o não cumprimento do que determina o
caput deste artigo, deverá notificar de pronto os

CAPÍTULO V

usuários dos imóveis a executar as medidas ali

CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS A SEREM

especificadas, dentro do prazo determinado.

ADOTADOS PARA ERRADICAÇÃO OU

§ 2º Encerrado o prazo a que se refere o § 1º

SUPRESSÃO DO CANCRO CÍTRICO

deste artigo, e persistindo as inconformidades, o

(Xanthomonas citri subsp. citri)

OEDSV executará as medidas fitossanitárias
necessárias, às custas do usuário do imóvel, o

Seção I

que poderá incluir a eliminação de plantas

Da execução dos levantamentos

diagnosticadas
cítrico.

contaminadas

com

cancro
Art. 70. Nos imóveis com produção comercial
de cítricos, o produtor realizará no mínimo uma

1020

vistoria por trimestre, para identificar plantas

encontradas plantas com sintomas de cancro

suspeitas de contaminação com cancro cítrico e

cítrico.

entregará ao OEDSV relatório semestral com os
dados das vistorias, separados por UP.

Art. 71. O OEDSV deverá fiscalizar os imóveis

§ 1º Entende-se por imóvel com produção

com produção comercial de cítricos, quanto à

comercial

realização das vistorias estipuladas no art. 68

aquele

que

comercializa

sua

produção citrícola.

desta Instrução Normativa, bem como a

§ 2º Entende-se por produtor o proprietário,

veracidade das informações dos relatórios

arrendatário ou ocupante do imóvel, a qualquer

semestrais

título.

principalmente, para inspeção de plantas que

§ 3º As plantas suspeitas de contaminação com

possam estar contaminadas com cancro cítrico.

cancro cítrico deverão ser comunicadas de

Parágrafo único. Na inspeção, qualquer planta

imediato pelo produtor ao OEDSV, para coleta

com

e envio de suas amostras ao laboratório

identificada,

integrante da Rede Nacional de Laboratórios

encaminhada pelo OEDSV para diagnóstico

Agropecuários, do SUASA, para análises de

fitossanitário em laboratório integrante da Rede

diagnóstico fitossanitário.

Nacional de Laboratórios Agropecuários do

§ 4º Para os efeitos deste artigo serão

SUASA, adotando-se os critérios previstos

considerados os períodos de 1º de janeiro a 30

nesta Instrução Normativa.

entregues

sintomas

de

terá

pelo

cancro
amostra

produtor,

cítrico
coletada

será
e

de junho e de 1º de julho a 31 de dezembro de
cada ano, como primeiro e segundo semestres,

Art. 72. Em imóveis com produção não-

respectivamente.

comercial de cítricos, em áreas urbanas ou

§ 5º Caberá ao OEDSV padronizar o formato e

rurais, públicas ou privadas, compete ao

o controle do recebimento do relatório a ser

OEDSV a realização de inspeções e, caso haja

apresentado pelo produtor.

suspeita de ocorrência de cancro cítrico, a

§ 6º O relatório previsto no parágrafo anterior

adoção das medidas previstas no parágrafo

deste artigo deverá ser entregue pelo produtor

único do art. 71 desta Instrução Normativa.

ao OEDSV, em até quinze dias, após o
encerramento dos semestres mencionados no §

Seção II

4º deste artigo, mesmo que não tenham sido

Da interdição
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Art. 73. No caso da suspeita de cancro cítrico,

presença de plantas cítricas, na área abrangida

o OEDSV deverá, como medida cautelar,

pelo raio de erradicação previsto na Seção III

interditar imediatamente o imóvel, mediante

deste Capítulo, serão também interditados e

Auto de Interdição, lavrado em três vias,

notificados para vistoria imediata de todas as

ficando temporariamente proibida a saída de

plantas cítricas.

qualquer material cítrico do imóvel.

§1º Os demais imóveis limítrofes serão

Parágrafo único. Para cada imóvel rural ou

notificados para vistoria imediata de todas as

urbano, com finalidade comercial ou não, com

plantas cítricas.

suspeita da ocorrência do cancro cítrico, o

§2º A vistoria de que trata este artigo será de

OEDSV deverá abrir processo específico,

responsabilidade do produtor, sob supervisão

contendo os seguintes documentos originais:

do OEDSV, atendido os dispostos nos arts. 70,

I - Termo de Fiscalização do Imóvel;

71, 72 e 73 desta Instrução Normativa.

II - Ficha de Coleta de Amostra para
diagnóstico

fitossanitário

ou

documento

Art. 76. Para cada imóvel limítrofe interditado

equivalente; e

em

função

da

abrangência

do

raio

de

III - Auto de Interdição do Imóvel.

erradicação, o OEDSV deverá abrir processo
específico, contendo os seguintes documentos:

Art. 74. O imóvel em que o laudo de

I - original do Termo de Fiscalização do

diagnóstico fitossanitário do laboratório for

Imóvel;

positivo para a presença de cancro cítrico

II

permanecerá interditado, sendo o referido laudo

Fitossanitário; e

anexado ao processo a que se refere o parágrafo

III - original do Auto de Interdição do Imóvel.

-

cópia

do

Laudo

de

Diagnóstico

único do art. 73 desta Instrução Normativa.
Parágrafo único. O imóvel em que o citado

Art. 77. Nos imóveis interditados serão

laudo de diagnóstico fitossanitário for negativo

aplicadas as medidas para erradicação do foco,

será desinterditado, mediante a lavratura de

previstas na Seção III, deste Capítulo.

Termo de Desinterdição.

§1º A saída de frutos cítricos do imóvel
interditado, só será permitida quando o foco for

Art. 75. Confirmada a presença de cancro

erradicado,

cítrico por meio de laudo de diagnóstico

considerado sob supervisão oficial, atendido o

fitossanitário,

disposto neste Capítulo.

os

imóveis

limítrofes

com

passando

o

imóvel

a

ser
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§2º Somente será permitido o plantio de plantas

plantas cítricas contidas na área perifocal de

hospedeiras do cancro cítrico na área perifocal

raio mínimo de trinta metros, inclusive as

após a desinterdição do imóvel.

plantas

§3º No período da interdição, será permitido o

vizinhos.

plantio de plantas cítricas nas demais áreas do

§1º Entende-se por foco a planta ou as plantas

imóvel, exceto a instalação de viveiros de

cítricas contaminadas, mediante a comprovação

mudas cítricas que só poderá ocorrer depois da

por laudo de diagnóstico fitossanitário.

desinterdição

§2º Após a eliminação das plantas, deverão ser

do imóvel.

efetuadas vistorias pelo produtor ou pelo RT

cítricas

localizadas

em

imóveis

habilitado, para emissão de CFO sob supervisão
Art. 78. O OEDSV dará continuidade aos

do OEDSV, observando-se o seguinte:

processos específicos citados no parágrafo

I - as vistorias devem ser realizadas em todas as

único do art. 73 e art. 76, desta Instrução

plantas cítricas do imóvel, no máximo a cada

Normativa, juntando o Auto de Destruição de

sessenta dias, até completar dois anos da data

Plantas.

da última eliminação, sem a constatação de
novos focos de cancro cítrico; e

Art.

79.

semestralmente,

O

OEDSV
por

meio

encaminhará
impresso

II - nos imóveis rurais e urbanos que tiverem

ou

plantas cítricas erradicadas, ficam os produtores

eletrônico, à unidade de sanidade vegetal da

obrigados a manejar o pomar de modo a evitar

SFA/MAPA/UF, o relatório dos trabalhos

novas brotações das plantas erradicadas na área

realizados.

perifocal;

Seção III

Art. 82. Existindo viveiros, campos de plantas

Da erradicação do cancro cítrico

fornecedoras de material de propagação sem
origem

genética comprovada, campos de

Art. 80. Comprovada oficialmente a ocorrência

produção de porta-enxertos, jardins clonais e

do cancro cítrico, serão adotadas todas as

borbulheiras de plantas cítricas a céu aberto,

medidas para a sua erradicação.

num raio mínimo de duzentos metros a partir do
foco, todo o material vegetal de plantas cítricas

Art. 81. Para efeito da erradicação, será

deverá ser eliminado pelo produtor, sob

eliminada a planta cítrica foco e todas as

supervisão do OEDSV
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Parágrafo único. As áreas a que se refere o

presença de plantas com cancro cítrico, o

caput deste artigo, se existentes num raio de mil

imóvel será desinterditado pelo OEDSV.

metros a partir do foco, serão interditadas pelo
OEDSV.

Art. 85. Verificada a ocorrência do cancro
cítrico

em

estruturas

individualizadas

Art. 83. As áreas previstas no art. 82, desta

protegidas por tela de malha e com cobertura

Instrução

interditadas,

impermeável, deverão ser eliminadas todas as

permanecerão sob vigilância e responsabilidade

plantas da estrutura onde foi detectado o foco

do seu RT, sendo

pelo

do cancro cítrico, permanecendo todo o imóvel

OEDSV, por um período de cento e oitenta

interditado e sob vigilância e responsabilidade

dias, com vistorias pelo produtor ou RT, a cada

do seu RT, sendo supervisionado pelo OEDSV,

trinta dias.

por um período de cento e vinte dias, com

Parágrafo

Normativa,

único.

quando

supervisionadas

Ao

final

do

período

vistorias pelo produtor ou RT, a cada trinta

estabelecido no caput deste artigo, não sendo

dias.

detectada a presença de plantas com cancro

Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido no

cítrico, a área será desinterditada pelo OEDSV.

caput e não sendo detectada a presença de
plantas com cancro cítrico, o imóvel será

Art. 84. Existindo produção de material de
propagação

de

citros

em

desinterditado pelo OEDSV.

estruturas

individualizadas protegidas por tela de malha e

Art. 86. Existindo planta cítrica em propriedade

com cobertura impermeável, num raio de

com viveiros, campos de plantas fornecedoras

duzentos metros a partir do foco em planta

de material de propagação sem origem genética

cítrica, todo o imóvel será interditado e

comprovada,

permanecerá sob vigilância e responsabilidade

portaenxertos, jardins clonais e borbulheiras

do seu RT, sendo supervisionado pelo OEDSV,

contaminados, o imóvel será interditado.

por um período de cento e vinte dias, com

Parágrafo único. Eliminado o material vegetal

vistorias pelo produtor ou RT, a cada trinta

dos viveiros, campos de plantas fornecedoras

dias.

de material de propagação sem origem genética

Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido no

comprovada, campos de produção de porta-

caput deste artigo e não sendo detectada a

enxertos,

campos

jardins

de

clonais

produção

e

de

borbulheiras

contaminados, o imóvel será liberado após a
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vistoria de todas as plantas cítricas pelo

CAPÍTULO VI

produtor ou RT, sob a supervisão do OEDSV,

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E

constatada a ausência de sintomas de cancro

TRANSITÓRIAS

cítrico.
Art. 90. Os imóveis que tenham sido
Seção IV

interditados com base na Portaria nº 291, de 23

Da desinterdição

de julho de 1997, deverão ser reinspecionados
no máximo a cada sessenta dias, até que se

Art. 87. Para a liberação do imóvel interditado,

completem os dois anos sem a constatação de

devem ser atendidas as seguintes condições:

novos focos de cancro cítrico.

I - finalização dos trabalhos de erradicação com
o

cumprimento

das

vistorias

e

parecer

Art. 91. Os proprietários, arrendatários ou

conclusivo do OEDSV, na forma prevista no §

ocupantes a qualquer título, de imóveis rurais

2º do art. 81 desta Instrução Normativa; e

ou urbanos, são obrigados a executar, às suas

II - constatação da ausência:

custas, nos respectivos imóveis e no prazo que

a) de replantio de plantas cítricas na área

lhes for determinado, todas as medidas de

perifocal;

erradicação do cancro cítrico constantes desta

b) do surgimento de novos focos; e

Instrução Normativa.

c) da permanência de rebrotas ou sementeiras

§1º Quando não executadas as medidas

das plantas removidas, durante o período de

previstas no caput deste artigo, o OEDSV

interdição.

deverá aplicá-las, compulsoriamente, por conta
dos proprietários, arrendatários ou ocupantes a

Art. 88. As vistorias sob responsabilidade do

qualquer título.

produtor ou do RT poderão ser inspecionadas

§2º Os proprietários, arrendatários ou ocupantes

pelo OEDSV.

a qualquer título, cujos imóveis tenham plantas
cítricas eliminadas por força das ações de

Art. 89. Confirmada a ausência de focos de

erradicação do cancro cítrico, não terão direito

cancro cítrico durante o período de interdição, o

a qualquer tipo de indenização.

OEDSV emitirá Termo de Desinterdição, que
deverá ser juntado ao respectivo processo.

Art. 92. Esta Instrução Normativa entra em
vigor cento e oitenta dias após sua publicação.
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Art. 93. Ficam revogadas a Portaria nº 291, de
23 de julho de 1997, e a Portaria nº 8, de 12 de
janeiro de 1972.
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RESOLUÇÃO CONJUNTA SAA/SMA - 1, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016
queima

favoráveis para proliferação da mosca-dos-

controlada como instrumento fitossanitário

estábulos, deverá solicitar à Secretaria de

para o controle emergencial e excepcional de

Agricultura e Abastecimento laudo técnico

surtos de “mosca-dos-estábulos” (Stomoxyx

sobre a viabilidade da queima controlada com a

calcitrans) no Estado de São Paulo

finalidade exclusiva de controle fitossanitário

Dispõe

sobre

autorização

de

em função da infestação de mosca-dosO Secretário de Agricultura e Abastecimento e

estábulos (Stomoxyx calcitrans).

o Secretário do Meio Ambiente,
Considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo

Artigo 3º - Os técnicos da Secretaria de

único, da Lei estadual 10.547, de 2 de maio de

Agricultura e Abastecimento, em até 10 dias

2.000, e no artigo 12, da Lei estadual 11.241, de

úteis contados do recebimento do requerimento,

19-09-2002; e

emitirão laudo atestando a necessidade ou não

Considerando os resultados dos trabalhos

do uso da queima controlada como medida

realizados por “Grupo Técnico incumbido de

fitossanitária para o seu controle, devendo ser

estudar a razão da proliferação e os prejuízos

observado, no mínimo, o seguinte:

causados pela mosca-dos-estábulos e propor

I- a área indicada para a queima;

soluções para esse problema”, instituído pela

II - a adoção das alternativas de controle

Resolução SAA 36, de 19 de setembro de

constantes no Anexo Único desta Resolução;

2.015, resolvem:

III – se a proliferação da mosca-dos-estábulos
(Stomoxyx calcitrans) está causando dano à

Artigo 1º - Fica autorizada, excepcionalmente,

população ou à pecuária.

a queima controlada, com base nos estudos
técnico-científicos realizados nos autos do

Artigo 4º - A autorização para a realização da

processo SAA 13.727/2015, como instrumento

queima controlada como medida fitossanitária

fitossanitário para o controle da proliferação da

será

mosca–dos-estábulos (Stomoxyx calcitrans).

Ambiental do Estado de São Paulo, com base

emitida

pela

Cetesb

-

Companhia

no laudo técnico emitido pela Secretaria de
Artigo 2º - O interessado, proprietário ou

Agricultura

e

Abastecimento

e

no

responsável pela área, que apresente condições

compromisso, firmado pelo interessado com a
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Cetesb, de acompanhar toda a operação da
queima controlada, atendendo as condições de

Outras sugestões:

segurança necessárias à prática.

-Revolver todo o material da torta de filtro duas
vezes por semana de modo a obter uma mistura

Artigo 5º - Esta resolução entra em vigor na

homogênea e evitar o acúmulo de umidade na

data de sua publicação.

base das leiras, para tanto é necessário regular a
altura das leiras e o equipamento, de modo que

ANEXO ÚNICO

o mesmo se mantenha rente ao solo durante a

Alternativas de Controle

operação;
-Eliminar, revestir e limpar os canais abertos de

Nas Usinas Sucroalcooleiras:

distribuição de vinhaça;
-Aplicar cal/calcário em poças de vinhaça;

Medidas para reduzir o acúmulo de umidade

-Realizar

e/ou vinhaça sobre o solo:

atendendo a legislação vigente, em situações

- Evitar a aplicação de vinhaça em locais

emergenciais,

previamente

estratégica;

encharcados

pela

chuva,

queima

de

profilática

forma

pós-colheita

coordenada

e

prevenindo empoçamentos;

-Eliminar o uso de cama de frango em áreas

-Reduzir ou fracionar a lâmina de aplicação de

consideradas de risco (entorno de usinas

vinhaça, evitando o excesso de umidade na

sucroalcooleiras) e outros adubos orgânicos,

palhada;

favoráveis ao desenvolvimento de larvas,

- Realizar escarificação/subsolagem da palha

devem ser evitados e sua utilização deve ser

antes da aplicação da vinhaça, permitindo sua

monitorada;

rápida absorção pelo solo;

-Monitorar de forma constante a flutuação

-Prevenir vazamentos e empoçamentos através

populacional utilizando armadilhas reflexíveis

da

(alzinite) e os locais de desenvolvimento larval

modernização

e

manutenção

da

infraestrutura de distribuição e aplicação de

com armadilhas de emergências;

vinhaça;

-Formar equipe responsável (ou contratar

- Vistoriar as áreas após aplicação de vinhaça

serviço técnico especializado) pela elaboração

em até 48 horas para verificar possíveis locais

de procedimentos, execução e monitoramento

de

das medidas de controle e registros das ações e

empoçamento

e

tomar

providencias

imediatas para a sua completa drenagem;

ocorrências.
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devem ser evitados e sua utilização deve ser
Na Propriedade Rural:

monitorada.
- Evitar o acúmulo de umidade próximo a locais

- Adoção de princípios de boas práticas

de armazenamento de resíduos e dejetos,

sanitárias com limpeza sistemática de dejetos

realizar a drenagem do terreno, eliminar

animais e resíduos alimentares, principalmente

vazamentos nos bebedouros e reservatórios de

em sistemas de confinamento e produção

água.

leiteira, com base no Guia de Boas Práticas

- Utilização de armadilhas para controle (tipo

Agropecuárias, publicado pela Secretaria de

bandeira) e outros métodos para controle.

Agricultura e Abastecimento do Estado de são
Paulo (CATI e FEAP).
- Eliminar o uso de cama de frango em áreas
consideradas de risco (entorno de usinas
sucroalcooleiras) e outros adubos orgânicos,
favoráveis ao desenvolvimento das larvas,
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