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APRESENTAÇÃO 

 

 No intuito de facilitar os trabalhos de fiscalização e auditoria 

executados pelos técnicos da Coordenadoria de Defesa Agropecuária 

considerando a aplicação das legislações de defesa sanitária vegetal, de 

proteção ao uso preservação e conservação do solo agrícola e daquelas 

relacionadas ao uso, comércio e aplicação de agrotóxicos, bem como do 

destino das embalagens vazias foi elaborado o "Compêndio de Legislação", 

que promovia uma consulta rápida, atualizada e assertiva das legislações e 

das normas a serem aplicadas nas áreas já referenciadas. 

 No entanto, diante das constantes atualizações, o volume de 

informações disponibilizada converteu o compêndio em um arquivo "pesado" 

para download e em publicação robusta para impressão. As futuras 

atualizações certamente o transformariam em ferramenta impraticável. 

 Desta forma e sem perder a essência que motivou a confecção 

daquele material, idealizou-se a formatação de um modelo mais prático, que 

remetesse a uma consulta direcionada, ou a algum material já impresso ou 

com o auxílio da ferramentas de busca disponíveis na internet. Assim sendo 

foi formatado o presente "Índex". 

   

 

Marcelo Jorge Chaim 

Diretor do Grupo de Defesa Sanitária Vegetal 



 

  

 

APRESENTAÇÃO DA 1ª VERSÃO 

 

 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 (1º versão) 
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LEGISLAÇÕES GERAIS 

 

Decreto Federal 24.114, de 12 de abril de 1934 Aprova o Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal. 

Lei Federal 8.171, de 17 de janeiro de 1991 Dispõe sobre a política agrícola. 

Decreto Estadual 43.512, de 02 de outubro de 1998 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 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, organiza o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, e dá outras 

providências. 

Resolução SAA - 79, de 10 de dezembro de 2012 Implanta o GEDAVE – Sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal e dá outras providências. 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-24114-de-12-04-1934,1.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/lei-n-8171-de-18-01-1991,1061.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-43512-de-02-10-1998,63.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-5741-de-30-03-2006,752.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-79-de-10-12-2012,952.html
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PROGRAMA ESTADUAL DE CERTIFICAÇÃO FITOSSANITÁRIA (PECF) 

 

Lei Estadual 10.478, de 22 de fevereiro de 1999 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 de setembro de 2000 
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. 

Resolução SAA-66, de 05 de julho de 2013 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 de agosto de 2016 
Aprova a norma técnica para a utilização do Certificado Fitossanitário de Origem - CFO e do Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado - CFOC desta 

Instrução Normativa. 

IN MAPA-45, de 22 de agosto de 2018 
Estabelece regras e procedimentos para elaboração, atualização e divulgação das listas de Pragas Quarentenárias Ausentes, Pragas Quarentenárias Presentes e 

Pragas Não Quarentenárias Regulamentadas. 

IN SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

IN SDA/MAPA-39, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Ausentes (PQA) para o Brasil. 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/lei-10478-de-22-12-1999,95.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-45211-de-19-09-2000,339.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-66-de-05-07-2013,974.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-mapa-33-de-24-08-2016,1080.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-n-45-de-22-de-agosto-de-2018,1178.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-39-de-1-de-outubro-de-2018,1188.html
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PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO USO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SOLO AGRÍCOLA (PEPUCPSA) 

 

Lei Estadual 6.171, de 04 de julho de 1988 Dispõe sobre o uso, conservação e preservação do solo agrícola. 

Lei Estadual 8.421, de 23 de novembro de 1993 
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 de abril de 1997 
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 de maio de 2000 

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 de outubro de 2000 

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 de maio de 1997 
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 de julho de 1997 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 de março de 1998 
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 de agosto de 2012 
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 de abril de 2015 
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. 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/lei-6171-de-04-07-1988,321.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/lei-8421-de-23-11-1993,320.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-41719-de-16-04-1997,310.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-44884-de-11-05-2000,612.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-45273-de-6-10-2000,307.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-7-de-14-05-1997,699.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cati-06-de-24-06-1997,698.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-10-de-17-03-1998,700.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-15-de-24-08-2012,949.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-n-11-de-15-04-2015,1024.html
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PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DA BANANA (PESB) 

 

Lei Estadual 10.478, de 22 de fevereiro de 1999 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 de setembro de 2000 
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 de novembro de 2000 Define como de peculiar interesse do Estado as culturas vegetais que especifica e dá providências correlatas. 

 

Doença ou Praga Normatização 

Nome científico Nome comum Norma Ementa 

Pseudocercospora fijiensis 

(Mycosphaerella fijiensis) 
Sigatoka negra 

IN SDA/MAPA-17, de 31 de maio de 2005 

Aprova 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 em seus anexos. 

IN SDA/MAPA-21, de 15 de agosto de 2005 Acrescenta o Inciso III, no Artigo 3°, da IN SDA/MAPA-17, de 31 de maio de 2005. 

IN SDA/MAPA-04, de 27 de março de 2012 

Altera o caput do Artigo 2º e acrescenta os incisos I a VI e no Artigo 11 acrescenta os Parágrafos 1º, 2º, 3º e 
4º, ambos da IN SDA/MAPA-17, de 31 de maio de 2005. Altera o Artigo 4º, e os itens 3.8.3 e 5.4 do Anexo 

I, todos, da IN SDA/MAPA-17, de 31 de maio de 2005. 

IN SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

Banana Streak Virus - BSV Vírus das estrias da 

bananeira IN MAPA-46, de 27 de dezembro de 2010 

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. 

Cucumber Mosaic Virus - 

CMV 

Vírus do mosaico do 

pepino IN MAPA-46, de 27 de dezembro de 2010 

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. 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/lei-10478-de-22-12-1999,95.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-45211-de-19-09-2000,339.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-45405-de-16-11-2000,86.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-17-de-31-05-2005,655.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-21-de-15-08-2005,788.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-4-de-27-03-2012,946.html
javascript:LinkTexto('INM','00000017','000','2005','SDA/MAPA','A','2','')
javascript:LinkTexto('INM','00000017','000','2005','SDA/MAPA','A','11','')
javascript:LinkTexto('INM','00000017','000','2005','SDA/MAPA','','','')
javascript:LinkTexto('INM','00000017','000','2005','SDA/MAPA','A','4','')
javascript:LinkTexto('INM','00000017','000','2005','SDA/MAPA','X','1','')
javascript:LinkTexto('INM','00000017','000','2005','SDA/MAPA','X','1','')
javascript:LinkTexto('INM','00000017','000','2005','SDA/MAPA','','','')
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-46-de-27-12-2010,903.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-46-de-27-12-2010,903.html
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PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DOS CITROS – CONTROLE DO CANCRO CÍTRICO (PESC-CCC) 

 

Lei Estadual 10.478, de 22 de fevereiro de 1999 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 de setembro de 2000 
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 de novembro de 2000 Define como de peculiar interesse do Estado as culturas vegetais que especifica e dá providências correlatas. 

 

Doença ou Praga Normatização 

Nome científico Nome comum Norma Ementa 

Xanthomonas citri subsp. 

citri 
Cancro Cítrico 

Resolução SAA-10, de 20 de fevereiro de 2017 

Delimita e oficializa todo o território do estado de São Paulo com área sob Sistema de Mitigação de 

Risco, relativo à praga do cancro cítrico, Xanthomonas citri subsp. citri e institui procedimentos 

fitossanitários. 

Resolução SAA-13, de 03 de março de 2017 
Institui o cadastro obrigatório de estabelecimentos que industrializam, beneficiam, processam e 
embalam frutos in natura de citros, no âmbito do estado de São Paulo. 

Resolução SAA-05, de 02 de fevereiro de 2018 Altera dispositivo da Resolução SAA-13, de 03 de março de 2017. 

IN MAPA-21, de 25 de abril de 2018 
Institui em todo território nacional, os critérios e procedimentos para o estabelecimento e manutenção 
do status fitossanitário relativo à praga denominada Cancro Cítrico (Xanthomonas citri subsp. citri). 

IN SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/lei-10478-de-22-12-1999,95.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-45211-de-19-09-2000,339.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-45405-de-16-11-2000,86.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-10-de-20-02-2017,1093.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-13-de-03-de-marco-de-2017,1094.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-5-de-02-02-2018,1147.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-mapa-n-21-de-25-de-abril-de-2018,1152.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
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PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DOS CITROS – CONTROLE DO HLB GREENING (PESC-CHG) 

 

Lei Estadual 10.478, de 22 de fevereiro de 1999 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 de setembro de 2000 
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 de novembro de 2000 Define como de peculiar interesse do Estado as culturas vegetais que especifica e dá providências correlatas. 

 

Doença ou Praga Normatização 

Nome científico Nome comum Norma Ementa 

'Candidatus Liberibacter 

asiaticus' 

'Candidatus Liberibacter 
americanus' 

HLB - Huanglongbing/ 

greening 

IN MAPA-53, de 16 de outubro de 2008 

Aprova 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 de dezembro de 2011 

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 SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/lei-10478-de-22-12-1999,95.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-45211-de-19-09-2000,339.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-45405-de-16-11-2000,86.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-mapa-53-de-16-10-2008,830.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-21-de-15-12-2011,940.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
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PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DOS CITROS – EXPORTAÇÃO DE FRUTAS (PESC-EF) 

 

Lei Estadual 10.478, de 22 de fevereiro de 1999 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 de setembro de 2000 
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 de novembro de 2000 Define como de peculiar interesse do Estado as culturas vegetais que especifica e dá providências correlatas. 

 

Doença ou Praga Normatização 

Nome científico Nome comum Norma Ementa 

Phyllosticta citricarpa 

(Guignardia citricarpa) 

Pinta preta dos citros 

Mancha preta dos 
citros (MPC) 

Diretiva 2000-29-CE, de 08 de maio de 2000 
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. 

IN MAPA-03, de 08 de janeiro de 2008 

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 destinadas à exportação e quando houver 

exigência do país importador. 

IN MAPA-01, de 05 de janeiro de 2009 Altera o Artigo 1º e 4º, da IN MAPA-03, de 08 de janeiro de 2008. 

Decisão de Execução (UE) 2016/715, de 11 de 

maio de 2016 

Estabelece medidas relativas a frutos originários de países terceiros para prevenir a introdução e propagação 

na União Européia da praga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa. 

Diretiva de Execução (UE) 2017/1279, de 14 de 

julho de 2017 

Altera os anexos I a V da Diretiva 2000/29/CE relativa às medidas de proteção contra a introdução na 

Comunidade de organismos prejudiciais ao vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no 

interior da Comunidade. 

IN SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

Xanthomonas citri subsp. 
citri 

Cancro Cítrico 

Diretiva 2000-29-CE, de 08 de maio de 2000 
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 de Execução (UE) 2016/715, de 11 de 

maio de 2016 

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

Resolução SAA-10, de 20 de fevereiro de 2017 
Delimita e oficializa todo o território do estado de São Paulo com área sob Sistema de Mitigação de Risco, 

relativo à praga do cancro cítrico, Xanthomonas citri subsp. citri e institui procedimentos fitossanitários. 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/lei-10478-de-22-12-1999,95.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-45211-de-19-09-2000,339.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-45405-de-16-11-2000,86.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/www/servicos/getleg.php?idform=128
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-3-de-08-01-2008,815.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-1-de-5-01-2009,833.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0715&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0715&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1279
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1279
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/www/servicos/getleg.php?idform=128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0715&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0715&from=EN
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-10-de-20-02-2017,1093.html


ÍNDEX - Legislações/ Normas - GDSV/ CDA/SAA/SP                                                                                                                                                                                                                                                       Página 8 de 33 

 

 

Diretiva de Execução (UE) 2017/1279, de 14 de 

julho de 2017 

Altera os anexos I a V da Diretiva 2000/29/CE relativa às medidas de proteção contra a introdução na 

Comunidade de organismos prejudiciais ao vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no 
interior da Comunidade. 

IN MAPA-21, de 25 de abril de 2018 
Institui em todo território nacional, os critérios e procedimentos para o estabelecimento e manutenção do 
status fitossanitário relativo à praga denominada Cancro Cítrico (Xanthomonas citri subsp. citri). 

IN SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

Xanthomonas fuscans 

subsp. aurantifolii 

(Xanthomonas citri pv. 

aurantifolii) 

Cancrose 

Diretiva 2000-29-CE, de 08 de maio de 2000 
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. 

Resolução SAA-10, de 20 de fevereiro de 2017 
Delimita e oficializa todo o território do estado de São Paulo com área sob Sistema de Mitigação de Risco, 

relativo à praga do cancro cítrico, Xanthomonas citri subsp. citri e institui procedimentos fitossanitários. 

Diretiva de Execução (UE) 2017/1279, de 14 de 

julho de 2017 

Altera os anexos I a V da Diretiva 2000/29/CE relativa às medidas de proteção contra a introdução na 

Comunidade de organismos prejudiciais ao vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no 
interior da Comunidade. 

IN MAPA-21, de 25 de abril de 2018 
Institui em todo território nacional, os critérios e procedimentos para o estabelecimento e manutenção do 

status fitossanitário relativo à praga denominada Cancro Cítrico (Xanthomonas citri subsp. citri). 

Elsinoe spp. Verrugose Diretiva 2000-29-CE, de 08 de maio de 2000 
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. 

Cercospora angolensis 
Cercosporiose dos 

citros 

Diretiva 2000-29-CE, de 08 de maio de 2000 
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. 

Diretiva de Execução (UE) 2017/1279, de 14 de 

julho de 2017 

Altera os anexos I a V da Diretiva 2000/29/CE relativa às medidas de proteção contra a introdução na 
Comunidade de organismos prejudiciais ao vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no 

interior da Comunidade. 

Ceratitis capitata 

(Tephritidae) 
Mosca-das-frutas Diretiva 2000-29-CE, de 08 de maio de 2000 

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. 

Anastrepha fraterculus 

(Tephritidae) 
Mosca-das-frutas Diretiva 2000-29-CE, de 08 de maio de 2000 

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. 

Bactrocera carambolae 

(Tephritidae) 

Mosca-das-frutas 

Mosca-da-carambola 

Diretiva 2000-29-CE, de 08 de maio de 2000 
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. 

IN SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1279
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1279
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-mapa-n-21-de-25-de-abril-de-2018,1152.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/www/servicos/getleg.php?idform=128
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-10-de-20-02-2017,1093.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1279
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1279
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-mapa-n-21-de-25-de-abril-de-2018,1152.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/www/servicos/getleg.php?idform=128
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/www/servicos/getleg.php?idform=128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1279
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1279
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/www/servicos/getleg.php?idform=128
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/www/servicos/getleg.php?idform=128
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/www/servicos/getleg.php?idform=128
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
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PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE NA PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE MUDAS (PESPCM) 

 

Lei Estadual 10.478, de 22 de fevereiro de 1999 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 de setembro de 2000 
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 de novembro de 2000 Define como de peculiar interesse do Estado as culturas vegetais que especifica e dá providências correlatas. 

Decreto Estadual 47.931, de 07 de julho de 2003 
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 de agosto de 2003 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá outras providências. 

Decreto Federal 5.153, de 23 de julho de 2004 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. 

Decreto Estadual 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 

Portaria CDA-4, de 28 de janeiro de 2011 Aprova os requisitos fitossanitários para produção, comércio, trânsito, armazenamento e utilização de mudas de café. 

IN MAPA-35, de 29 de novembro de 2012 
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. 

IN MAPA-48, de 24 de setembro de 2013 
Estabelece as Normas de Produção e Comercialização de Material de Propagação de Citros - Citrus spp., Fortunella spp., Poncirus spp., e seus híbridos, bem 

como seus padrões de identidade e de qualidade, com validade em todo o Território Nacional. 

Resolução SAA-23, de 26 de junho de 2015 
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. 

Resolução SAA-18, de 03 de abril de 2018 Dá nova redação a dispositivos da Resolução SAA-23, de 26 de junho de 2015. 

Resolução SAA-21, de 04 de abril de 2018 
Dispõe sobre a produção dos materiais de propagação de citros e a manutenção de plantas que forneçam estruturas vegetais destinadas à multiplicação de 
citros. 

Portaria CDA-17, de 05 de abril de 2018 
Estabelece no estado de São Paulo, normas para o cadastramento de viveiro pra produção de muda de citros, de depósito de muda de citros e de Engenheiro 

Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas técnicas de defesa sanitária vegetal para produção, comércio, transporte e utilização de muda de citros. 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/lei-10478-de-22-12-1999,95.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-45211-de-19-09-2000,339.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-45405-de-16-11-2000,86.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-47931-de-07-07-2003,617.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/lei-10711-de-05-08-2003,619.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-5153-de-23-07-2004,618.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-54691-de-19-08-2009,850.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-4-de-28-01-2011,910.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-mapa-35-de-02-10-2014,999.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-n-48-de-24-de-setembro-de-2013,1136.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-23-de-26-06-2015,1035.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-18-de-3-4-2018,1155.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-21-de-4-4-2018,1157.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-17-de-05-de-abril-de-2018,1158.html
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Portaria CDA-18, de 05 de abril de 2018 
Estabelece no estado de São Paulo, normas para cadastramento de Planta Básica, Planta Matriz e Planta Fornecedora de sementes de citros e de Engenheiro 

Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas técnicas de defesa sanitária vegetal sobre manutenção, produção, comércio, transporte e uso. 

Portaria CDA-19, de 05 de abril de 2018 
Estabelece no estado de São Paulo, normas para o cadastramento de borbulheira de citros e de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas 

técnicas e defesa sanitária vegetal para produção, comércio, transporte e utilização de borbulha de planta de citros. 

Portaria CDA-20, de 05 de abril de 2018 
Estabelece no estado de São Paulo a metodologia para coleta de amostra em planta básica, planta matriz, planta fornecedora de sementes, borbulheira, viveiro 

e depósito de muda de planta de citros, para análise laboratorial de fitossanidade. 

Resolução SAA-47, de 11 de outubro de 2018 

Institui o programa fitossanitário de Defesa Sanitária Vegetal no estado de São Paulo para produção, transporte, armazenamento, exposição e comercialização 

de material de propagação de café Coffea arabica e Coffea canephora; citros Citrus spp., Fortunella spp., Poncirus spp. e seus híbridos e seringueira Hevea 

brasiliensis,  isentas de nematóides dos gêneros Meloidogyne spp. e  Pratylenchus spp. e da espécie Tylenchulus semipenetrans. 

Resolução SAA-49, de 23 de outubro de 2018 
Estabelece no Estado de São Paulo, normas para o cadastramento de viveiro para produção de mudas de café, depósito e cadastro de Engenheiro Agrônomo - 
Responsável Técnico e institui normas técnicas de Defesa Sanitária Vegetal para produção, comércio, transporte e utilização de muda de café 

 

Doença ou Praga Normatização 

Nome científico Nome comum Norma Ementa 

Agente causal 

desconhecido 

MSC - Morte Súbita 

dos Citros 
IN SDA/MAPA-16, de 18 de março de 2003 

Proibe a saída de material propagativo de citros (mudas, borbulhas, porta-enxertos), formado ou produzido 
em viveiros telados e a céu aberto nos Municípios de Comendador Gomes, Frutal, Uberlândia, Monte Alegre 

de Minas, Prata, Campo Florido e Planura do Estado de Minas Gerais, e em Altair, Barretos, Colômbia, 

Guarací, Olímpia e Nova Granada, do Estado de São Paulo, e outros onde for constatada a ocorrência da 
Morte Súbita dos Citros, exceção feita ao material produzido em ambiente protegido com tela antiafídeos de 

malha de, no máximo, 0,64mm por 0,20mm. 

Tylenchulus semipenetrans nematóide 

Portaria CDA-17, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para o cadastramento de viveiro pra produção de muda de citros, 
de depósito de muda de citros e de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas técnicas 

para produção, comércio, transporte e utilização de muda de citros.  

Portaria CDA-18, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para cadastramento de Planta Básica, Planta Matriz e Planta 

Fornecedora de sementes de citros e de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas 
técnicas de Defesa Sanitária Vegetal sobre manutenção, produção, comércio, transporte e uso. 

Portaria CDA-19, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para o cadastramento de borbulheira de citros e de Engenheiro 

Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas técnicas e defesa sanitária vegetal para produção, 
comércio, transporte e utilização de borbulha de planta de citros. 

Portaria CDA-20, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo a metodologia para coleta de amostra em planta básica, planta matriz, 

planta fornecedora de sementes, borbulheira, viveiro e depósito de muda de planta de citros, para análise 

laboratorial de fitossanidade. 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-18-de-05-de-abril-de-2018,1159.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-19-de-05-de-abril-de-2018,1160.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-20-de-05-de-abril-de-2018,1161.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-47-de-11-10-2018,1190.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-49-de-23-10-2018,1193.html
http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/PDF/in_16_03.pdf
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-17-de-05-de-abril-de-2018,1158.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-18-de-05-de-abril-de-2018,1159.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-19-de-05-de-abril-de-2018,1160.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-20-de-05-de-abril-de-2018,1161.html
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Pratylenchus coffeae nematóide 

Portaria CDA-17, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para o cadastramento de viveiro pra produção de muda de citros, 

de depósito de muda de citros e de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas técnicas 
para produção, comércio, transporte e utilização de muda de citros. 

Portaria CDA-18, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para cadastramento de Planta Básica, Planta Matriz e Planta 

Fornecedora de sementes de citros e de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas 
técnicas de Defesa Sanitária Vegetal sobre manutenção, produção, comércio, transporte e uso. 

Portaria CDA-19, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para o cadastramento de borbulheira de citros e de Engenheiro 

Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas técnicas e defesa sanitária vegetal para produção, 

comércio, transporte e utilização de borbulha de planta de citros. 

Portaria CDA-20, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo a metodologia para coleta de amostra em planta básica, planta matriz, 

planta fornecedora de sementes, borbulheira, viveiro e depósito de muda de planta de citros, para análise 

laboratorial de fitossanidade. 

Resolução SAA-49, de 23 de outubro de 2018 

Estabelece no Estado de São Paulo, normas para o cadastramento de viveiro para produção de mudas de 
café, depósito e cadastro de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas técnicas de 

Defesa Sanitária Vegetal para produção, comércio, transporte e utilização de muda de café 

Pratylenchus jaheni nematóide 

Portaria CDA-17, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para o cadastramento de viveiro pra produção de muda de citros, 
de depósito de muda de citros e de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas técnicas 

para produção, comércio, transporte e utilização de muda de citros. 

Portaria CDA-18, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para cadastramento de Planta Básica, Planta Matriz e Planta 
Fornecedora de sementes de citros e de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas 

técnicas de Defesa Sanitária Vegetal sobre manutenção, produção, comércio, transporte e uso. 

Portaria CDA-19, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para o cadastramento de borbulheira de citros e de Engenheiro 

Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas técnicas e defesa sanitária vegetal para produção, 
comércio, transporte e utilização de borbulha de planta de citros. 

Portaria CDA-20, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo a metodologia para coleta de amostra em planta básica, planta matriz, 

planta fornecedora de sementes, borbulheira, viveiro e depósito de muda de planta de citros, para análise 
laboratorial de fitossanidade. 

Resolução SAA-49, de 23 de outubro de 2018 

Estabelece no Estado de São Paulo, normas para o cadastramento de viveiro para produção de mudas de 

café, depósito e cadastro de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas técnicas de 

Defesa Sanitária Vegetal para produção, comércio, transporte e utilização de muda de café 

Pratylenchus spp. nematóide 

Portaria CDA-4, de 28 de janeiro de 2011 
Aprova os requisitos fitossanitários para produção, comércio, trânsito, armazenamento e utilização de mudas 

de café. 

Resolução SAA-23, de 26 de junho de 2015 

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. 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-17-de-05-de-abril-de-2018,1158.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-18-de-05-de-abril-de-2018,1159.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-19-de-05-de-abril-de-2018,1160.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-20-de-05-de-abril-de-2018,1161.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-49-de-23-10-2018,1193.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-17-de-05-de-abril-de-2018,1158.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-18-de-05-de-abril-de-2018,1159.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-19-de-05-de-abril-de-2018,1160.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-20-de-05-de-abril-de-2018,1161.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-49-de-23-10-2018,1193.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-4-de-28-01-2011,910.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-23-de-26-06-2015,1035.html
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Meloidogyne spp nematóide 

Portaria CDA-4, de 28 de janeiro de 2011 
Aprova os requisitos fitossanitários para produção, comércio, trânsito, armazenamento e utilização de mudas 

de café. 

Resolução SAA-23, de 26 de junho de 2015 

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. 

Resolução SAA-49, de 23 de outubro de 2018 

Estabelece no Estado de São Paulo, normas para o cadastramento de viveiro para produção de mudas de 
café, depósito e cadastro de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas técnicas de 

Defesa Sanitária Vegetal para produção, comércio, transporte e utilização de muda de café 

Phytophthora spp. gomose dos citros 

Portaria CDA-17, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para o cadastramento de viveiro pra produção de muda de 
citros,de depósito de muda de citros e de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas 

técnicas para produção, comércio, transporte e utilização de muda de citros. 

Portaria CDA-18, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para cadastramento de Planta Básica, Planta Matriz e Planta 

Fornecedora de sementes de citros e de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas 
técnicas de Defesa Sanitária Vegetal sobre manutenção, produção, comércio, transporte e uso. 

Portaria CDA-19, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para o cadastramento de borbulheira de citros e de Engenheiro 

Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas técnicas e defesa sanitária vegetal para produção, 
comércio, transporte e utilização de borbulha de planta de citros. 

Portaria CDA-20, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo a metodologia para coleta de amostra em planta básica, planta matriz, 

planta fornecedora de sementes, borbulheira, viveiro e depósito de muda de planta de citros, para análise 
laboratorial de fitossanidade. 

Xylella fastidiosa 
CVC - Clorose 

Variegada dos citros 

Portaria CDA-17, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para o cadastramento de viveiro pra produção de muda de citros, 

de depósito de muda de citros e de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas técnicas 

para produção, comércio, transporte e utilização de muda de citros. 

Portaria CDA-18, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para cadastramento de Planta Básica, Planta Matriz e Planta 

Fornecedora de sementes de citros e de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas 

técnicas de Defesa Sanitária Vegetal sobre manutenção, produção, comércio, transporte e uso. 

Portaria CDA-19, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para o cadastramento de borbulheira de citros e de Engenheiro 
Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas técnicas e defesa sanitária vegetal para produção, 

comércio, transporte e utilização de borbulha de planta de citros. 

Portaria CDA-20, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo a metodologia para coleta de amostra em planta básica, planta matriz, 
planta fornecedora de sementes, borbulheira, viveiro e depósito de muda de planta de citros, para análise 

laboratorial de fitossanidade. 

'Candidatus Liberibacter 

asiaticus' 

'Candidatus Liberibacter 

HLB - Huanglongbing/ 
greening 

IN MAPA-53, de 16 de outubro de 2008 

Aprova 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 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-4-de-28-01-2011,910.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-23-de-26-06-2015,1035.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-49-de-23-10-2018,1193.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-17-de-05-de-abril-de-2018,1158.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-18-de-05-de-abril-de-2018,1159.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-19-de-05-de-abril-de-2018,1160.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-20-de-05-de-abril-de-2018,1161.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-17-de-05-de-abril-de-2018,1158.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-18-de-05-de-abril-de-2018,1159.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-19-de-05-de-abril-de-2018,1160.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-20-de-05-de-abril-de-2018,1161.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-mapa-53-de-16-10-2008,830.html
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americanus' 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-17, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para o cadastramento de viveiro pra produção de muda de 

citros,de depósito de muda de citros e de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas 

técnicas para produção, comércio, transporte e utilização de muda de citros. 

Portaria CDA-18, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para cadastramento de Planta Básica, Planta Matriz e Planta 
Fornecedora de sementes de citros e de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas 

técnicas de Defesa Sanitária Vegetal sobre manutenção, produção, comércio, transporte e uso. 

Portaria CDA-19, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para o cadastramento de borbulheira de citros e de Engenheiro 
Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas técnicas e defesa sanitária vegetal para produção, 

comércio, transporte e utilização de borbulha de planta de citros. 

Portaria CDA-20, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo a metodologia para coleta de amostra em planta básica, planta matriz, 

planta fornecedora de sementes, borbulheira, viveiro e depósito de muda de planta de citros, para análise 
laboratorial de fitossanidade. 

Xanthomonas citri subsp. 

citri 
Cancro Cítrico 

Portaria CDA-17, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para o cadastramento de viveiro pra produção de muda de 

citros,de depósito de muda de citros e de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas 
técnicas para produção, comércio, transporte e utilização de muda de citros. 

Portaria CDA-18, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para cadastramento de Planta Básica, Planta Matriz e Planta 

Fornecedora de sementes de citros e de Engenheiro Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas 

técnicas de Defesa Sanitária Vegetal sobre manutenção, produção, comércio, transporte e uso. 

Portaria CDA-19, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo, normas para o cadastramento de borbulheira de citros e de Engenheiro 

Agrônomo - Responsável Técnico e institui normas técnicas e defesa sanitária vegetal para produção, 

comércio, transporte e utilização de borbulha de planta de citros. 

Portaria CDA-20, de 05 de abril de 2018 

Estabelece no estado de São Paulo a metodologia para coleta de amostra em planta básica, planta matriz, 

planta fornecedora de sementes, borbulheira, viveiro e depósito de muda de planta de citros, para análise 

laboratorial de fitossanidade. 

IN MAPA-21, de 25 de abril de 2018 
Institui em todo território nacional, os critérios e procedimentos para o estabelecimento e manutenção do 
status fitossanitário relativo à praga denominada Cancro Cítrico (Xanthomonas citri subsp. citri). 

Cynodon spp. grama seda 

Portaria CDA-4, de 28 de janeiro de 2011 
Aprova os requisitos fitossanitários para produção, comércio, trânsito, armazenamento e utilização de mudas 

de café. 

Resolução SAA-23, de 26 de junho de 2015 

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. 

Cynodon dactylon grama seda Portaria CDA-4, de 28 de janeiro de 2011 
Aprova os requisitos fitossanitários para produção, comércio, trânsito, armazenamento e utilização de mudas 
de café. 

Cyperus spp. tiririca Portaria CDA-4, de 28 de janeiro de 2011 
Aprova os requisitos fitossanitários para produção, comércio, trânsito, armazenamento e utilização de mudas 
de café. 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-17-de-05-de-abril-de-2018,1158.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-18-de-05-de-abril-de-2018,1159.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-19-de-05-de-abril-de-2018,1160.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-20-de-05-de-abril-de-2018,1161.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-17-de-05-de-abril-de-2018,1158.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-18-de-05-de-abril-de-2018,1159.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-19-de-05-de-abril-de-2018,1160.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-20-de-05-de-abril-de-2018,1161.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-mapa-n-21-de-25-de-abril-de-2018,1152.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-4-de-28-01-2011,910.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-23-de-26-06-2015,1035.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-4-de-28-01-2011,910.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-4-de-28-01-2011,910.html
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Resolução SAA-23, de 26 de junho de 2015 

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. 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-23-de-26-06-2015,1035.html
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PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DOS AGROTÓXICOS E AFINS – USO, COMÉRCIO, APLICAÇÃO E DESTINO DAS EMBALAGENS (PEVAA) 

 

Lei Estadual 4.002, de 05 de janeiro de 1984 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 de dezembro de 1985 
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 de abril de 1986 
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 de março de 1988 Representação de inconstitucionalidade: Agrotóxicos e Biocidas. 

Lei Federal 7.802, de 11 de julho de 1989 

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 Estadual 44.038, de 15 de junho de 1999 
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. 

Lei Federal 9.974, de 06 de junho de 2000 

Altera a Lei no 7.802, de 11 de julho de 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. 

Decreto Federal 4.074, de 04 de janeiro de 2002 

Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 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.  

Portaria CDA-15, de 22 de março de 2018 Dispõe sobre a fiscalização da aplicação de agrotóxicos, pela modalidade aérea, na cultura da banana. 

Portaria CDA-16, de 22 de março de 2018 
Estabelece os procedimentos informatizados para o monitoramento da comercialização, utilização e destinação final dos resíduos e embalagens vazias de 

agrotóxicos e afins de uso agrícola do estado de São Paulo. 

IN SDA/MAPA-40, de 11 de outubro de 2018 
Estabelece regras complementares a emissão da receita agronômica previsto no Decreto Federal 4.074, de 04 de janeiro de 2002, no que tange ao exercício 

profissional e eficiência agronômica na aplicação dos agrotóxicos e afins. 

Resolução SAA-59, de 21 de dezembro de 2018 Aprova as normas e os procedimentos para o monitoramento da cadeia produtiva do agrotóxico e afins de uso agrícola 

Resolução SAA-60, de 21 de dezembro de 2018 Institui o Programa Estadual de Análise de Resíduos de Agrotóxicos e Afins de uso agrícola em produtos de origem vegetal no estado de São Paulo 

Resolução SAA-61, de 21 de dezembro de 2018 Institui o Programa de Agrotóxicos e Afins de uso agrícola no estado de São Paulo 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/lei-4002-de-05-01-1984,342.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/arquivos/sanidade-vegetal/compendio-de-legislacoes-normas-gdsv-19-08-2015.pdf
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/lei-5032-de-15-04-1986,341.html
http://www.ipef.br/legislacao/bdlegislacao/arquivos/510.rtf
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/lei-7802-de-11-07-1989,344.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-44038-de-15-06-1999,338.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/lei-9974-de-06-06-2000,81.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-4074-de-04-01-2002,335.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-15-de-22-3-2018,1162.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-16-de-22-3-2018,1163.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-40-de-11-de-outubro-de-2018,1191.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-59-de-21-12-2018,1227.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-60-de-21-12-2018,1228.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-61-de-21-12-2018,1229.html
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PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA PARA A EXPORTAÇÃO DE CUCURBITÁCEAS (PEVEC) 

 

Lei Estadual 10.478, de 22 de fevereiro de 1999 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 de setembro de 2000 
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. 

 

Doença ou Praga Normatização 

Nome científico Nome comum Norma Ementa 

Anastrepha grandis 

(Tephritidae) 
Mosca-das-frutas 

IN SDA/MAPA-16, de 05 de março de 2006 

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 SDA/MAPA-42, de 09 de agosto de 2006 

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 SDA/MAPA-37, de 22 de outubro de 2007 
Integra o município Tarabai, no Estado de São Paulo, no SMR da praga Anastrepha grandis em cultivos de 

cucurbitáceas, reconhecido por meio da IN SDA/MAPA-42, de 09 de agosto de 2006. 

IN SDA/MAPA-32, de 30 de outubro de 2008 
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/MAPA-2, de 23 de setembro 

de 2009 

Reconhece o Sistema de Mitigação de Risco de Anastrepha grandis em cultivos de cucurbitáceas no 

município de Rinópolis, do Estado de São Paulo. 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/lei-10478-de-22-12-1999,95.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-45211-de-19-09-2000,339.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/intrucao-normativa-16-de-05-03-2006,854.html
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/publicacoes-sementes-e-mudas/INN42de13deoutubrode2009.pdf
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-n-37-de-18-de-setembro-de-2017,1137.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-mapa-32-de-3-09-2014,997.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-mapa-2-de-08-01-2010,869.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-mapa-2-de-08-01-2010,869.html
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PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL (PEVSV) 

 

Lei Estadual 10.478, de 22 de fevereiro de 1999 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 de setembro de 2000 
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. 

 

Fiscalização para emissão de Manifestação Sobre o Uso da Queima Controlada 

Portaria CDA-20, de 22 de novembro de 2012 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. 

Resolução Conjunta SAA/SMA-01, de 16 de 

setembro de 2016 

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. 

 

Fiscalização da Destruição de Restos de Cultura de Algodão 

Anthonomus grandis Bicudo do Algodoeiro Resolução SAA - 50, de 14 de outubro de 2010 Aprova o Vazio Sanitário para a cultura do algodão 

 

Fiscalização do Vazio Sanitário da Soja 

Decreto Estadual 51.958, de 04 de julho de 2007 Define como população de peculiar interesse do Estado a cultura vegetal que especifica e dá providências correlatas. 

Doença ou Praga Normatização 

Nome científico Nome comum Norma Ementa 

Phakopsora pachyrhizi 
Ferrugem Asiática da 

Soja 

Resolução SAA -9, de 15 de março de 2007 Estabelece o Vazio Sanitário para Controle de Ferrugem Asiática da Soja. 

Resolução SAA-27, de 16 de maio de 2012 Altera dispositivo da Resolução SAA 9, de 15-03-07. 

 

Fiscalização do Trânsito de Produtos de Origem Vegetal 

Decreto Estadual 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. (Cana-de-açúcar) 

Portaria CDA-13, de 26 de maio de 2010 Dispõe sobre o trânsito de tubérculos de batata (Solanum tuberosum) no Estado de São Paulo e dá outras providências correlatas. 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/lei-10478-de-22-12-1999,95.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-45211-de-19-09-2000,339.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-20-de-22-11-2012,950.html
https://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/resolucoes-sma/resolucao-conjunta-saasma-no-01/
https://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/resolucoes-sma/resolucao-conjunta-saasma-no-01/
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-50-de-14-10-2010,893.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-51958-de-04-07-2007,786.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-9-de-15-03-2007,799.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-27-de-16-05-2012,948.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/decreto-55762-de-03-05-2010,885.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-13-de-26-05-2010,884.html
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Resolução SAA-08, de 17 de março de 2015 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-02, de 18 de março de 2015 Dispõe sobre procedimentos para a emissão da Permissão de Trânsito Vegetal eletrônica no estado de São Paulo. 

IN-MAPA-28, de 24 de agosto de 2016 Aprova a Norma Técnica para a utilização da Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV desta Instrução Normativa 

Doença ou Praga Normatização 

Nome científico Nome comum Norma Ementa 

Xanthomonas fragariae 
Mancha angular da 

folha do morangueiro 
Portaria MAPA 296, de 14 de abril de 1978 

Adotar medidas acauteladoras que evitam a disseminação do patógeno Xanthomonas fragariae, assinalado 

em culturas de morangueiro nos Estados de Minas e São Paulo. 

Schizotetranychus 

hindustanicus 
Ácaro Hindu dos Citros 

IN MAPA-08, de 17 de abril de 2012 

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 de fevereiro de 2013 Altera o caput do art. 1º, inserindo o parágrafo único, da IN-08, de 17 de abril de 2012. 

IN SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

Bactrocera carambolae Mosca da carambola 

Portaria MAPA 21, de 25 de março de 1999 
Dispõe sobre o trânsito de frutas hospedeiras constantes na listagem anexa a esta Portaria, do Estado do 

Amapá para outras Unidades da Federação. 

Portaria SFA/PA-55, de 15 de abril de 2014 
Proibe a saída de frutas frescas de espécies hospedeiras da mosca da carambola, estabelece zona tampão e dá 

diretrizes de certificação. 

IN MAPA-28, de 20 de julho de 2017 
Estabelece os procedimentos operacionais para as ações de prevenção, contenção, supressão e erradicação da 

praga quarentenária presente Bactrocera carambolae (mosca-da-carambola). 

IN SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

Anthonomus tomentosus Bicudo da Acerola 

IN SDA/MAPA-19, de 16 de setembro de 2014 

Declara como zona interditada, por ocorrência da praga Anthonomus tomentosus, os municípios de Boa 

Vista, Mucajaí e Pacaraima, no Estado de Roraima e proibe o trânsito de frutos frescos de acerola 

(Malpighia spp.) para o exterior da zona interditada. 

IN SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

Sternochetus mangiferae 
Bicudo da Semente de 

Manga 
IN SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

Phyllosticta citricarpa 
Pinta preta dos citros 

Mancha preta dos citros 

IN MAPA-03, de 08 de janeiro de 2008 
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 destinadas à exportação e quando houver 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/resolucao-saa-8-de-17-03-2015,1018.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-cda-2-de-18-03-2015,1019.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-mapa-28-de-24-08-2016,1076.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/arquivos/sanidade-vegetal/compendio-de-legislacoes-normas-gdsv-03-01-2017.pdf
http://www.lex.com.br/legis_23170799_INSTRUCAO_NORMATIVA_N_8_DE_17_DE_ABRIL_DE_2012.aspx
http://www.lex.com.br/legis_24150942_INSTRUCAO_NORMATIVA_N_6_DE_7_DE_FEVEREIRO_DE_2013.aspx
javascript:LinkTexto('INM','00000008','000','2012','MAPA','A','1','')
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-sda-21-de-25-03-1999,458.html
http://www.lex.com.br/legis_25437240_PORTARIA_N_55_DE_15_DE_ABRIL_DE_2014.aspx
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-n-28-de-20-de-julho-de-2017,1125.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
http://www.lex.com.br/legis_25991622_INSTRUCAO_NORMATIVA_N_19_DE_16_DE_SETEMBRO_DE_2014.aspx
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-3-de-08-01-2008,815.html
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(Guignardia citricarpa) (MPC) exigência do país importador. 

IN MAPA-01, de 05 de janeiro de 2009 Altera o Artigo 1º e 4º, da IN MAPA-03, de 08 de janeiro de 2008. 

IN SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

Pseudocercospora 

fijiensis 

(Mycosphaerella fijiensis) 

Sigatoka negra 

IN SDA/MAPA-17, de 31 de maio de 2005 

Aprova 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 em seus anexos. 

IN SDA/MAPA-21, de 15 de agosto de 2005 Acrescenta o Inciso III, no Artigo 3°, da IN SDA/MAPA-17, de 31 de maio de 2005. 

IN SDA/MAPA-04, de 27 de março de 2012 

Altera o caput do Artigo 2º e acrescenta os incisos I a VI e no Artigo 11 acrescenta os Parágrafos 1º, 2º, 3º e 
4º, ambos da IN SDA/MAPA-17, de 31 de maio de 2005. Altera o Artigo 4º, e os itens 3.8.3 e 5.4 do Anexo 

I, todos, da IN SDA/MAPA-17, de 31 de maio de 2005. 

IN SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

Neonectria ditissima 

(Neonectria galligena) 
Cancro da Macieira 

IN MAPA-20, de 20 de junho de 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 SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

'Candidatus Liberibacter 

asiaticus' 

'Candidatus Liberibacter 
americanus' 

HLB - Huanglongbing/ 

greening 

IN MAPA-53, de 16 de outubro de 2008 

Aprova 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 SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

Ralstonia solanacearum 

raça 2 
Moko da bananeira 

IN SDA/MAPA-17, de 31 de maio de 2005 

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 SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

Xanthomonas citri subsp. 
citri 

Cancro Cítrico 

IN MAPA-21, de 25 de abril de 2018 
Institui em todo território nacional, os critérios e procedimentos para o estabelecimento e manutenção do 

status fitossanitário relativo à praga denominada Cancro Cítrico (Xanthomonas citri subsp. citri). 

IN SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-1-de-5-01-2009,833.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-17-de-31-05-2005,655.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-21-de-15-08-2005,788.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-4-de-27-03-2012,946.html
javascript:LinkTexto('INM','00000017','000','2005','SDA/MAPA','A','2','')
javascript:LinkTexto('INM','00000017','000','2005','SDA/MAPA','A','11','')
javascript:LinkTexto('INM','00000017','000','2005','SDA/MAPA','','','')
javascript:LinkTexto('INM','00000017','000','2005','SDA/MAPA','A','4','')
javascript:LinkTexto('INM','00000017','000','2005','SDA/MAPA','X','1','')
javascript:LinkTexto('INM','00000017','000','2005','SDA/MAPA','X','1','')
javascript:LinkTexto('INM','00000017','000','2005','SDA/MAPA','','','')
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-n-20-de-20-de-junho-de-2013,1141.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-mapa-53-de-16-10-2008,830.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-17-de-31-05-2005,655.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-mapa-n-21-de-25-de-abril-de-2018,1152.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
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Xanthomonas campestris 
pv. viticola 

Cancro da Videira 

IN MAPA-02, de 06 de fevereiro de 2014 

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. 

IN SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

Amaranthus palmeri 
Amarantus 

Caruru 
IN SDA/MAPA-38, de 01 de outubro de 2018 Estabelece, em seu anexo, a lista de Pragas Quarentenárias Presentes (PQP) para o Brasil. 

Fusarium oxysporum f.sp 
cubense raça 4 tropical 

Murcha de Fusarium IN MAPA-43, de 13 de agosto de 2018 

Estabelece o Plano Nacional de Contingência para a praga Fusarium oxysporum f.sp cubense raça 4 tropical 

- Foc R4T, Grupo de Compatibilidade Vegetativa VCG01213/16, agente causal da murcha de Fusarium em 

bananeira 

http://www.lex.com.br/legis_25272623_INSTRUCAO_NORMATIVA_N_2_DE_6_DE_FEVEREIRO_DE_2014.aspx
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-sda-n-38-de-1-de-outubro-de-2018,1187.html
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/instrucao-normativa-mapa-n-43-de-13-de-agosto-de-2018,1179.html
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