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PORTARIA Nº 1349, 2 DE OUTUBRO DE 2013 
 
 

INSTITUI O SISTEMA ESTADUAL DE PRODUÇÃO DE CITRUS 
LATIFÓLIA TANAKA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 
O VICE DIRETOR-GERAL, NO EXERCÍCIO DA DIRETORIA GERAL 

DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 12, incisos I e IX do Regulamento a que se refere o Decreto estadual nº 
45.800, de 6 de setembro de 2011, nos termos do disposto no Regulamento de Defesa 
Sanitária Vegetal, aprovado pelo Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934 e na Lei de 
Defesa Sanitária Vegetal do Estado de Minas Gerais, nº 15.697, de 25 de julho de 2005, e 
considerando a importância social e econômica da lima-ácida Tahiti em Minas Gerais, a 
Instrução Normativa MAPA nº 1 de 05/01/2009 e a Instrução Normativa MAPA nº 3 de 
08/01/2008 e a necessidade de atender às exigências fitossanitárias de países 
importadores,  

RESOLVE: 
Art. 1º - Fica instituído o Sistema Estadual de Produção de Citrus latifólia Tanaka (lima-
ácida Tahiti), no Estado de Minas Gerais, destinado a regular o comércio interestadual e a 
exportação de frutos “in natura”. 
Parágrafo único - A produção de frutos “in natura” no Sistema Estadual de Produção de 
Citrus latifólia Tanaka (lima-ácida Tahiti) deverá atender os procedimentos estabelecidos 
nesta portaria para controle da seguintes pragas: Mosca Negra (Aleurocanthus woglumi), 
Cancro Cítrico (Xanthomonas citri subsp. citri), Pinta Preta (Guignardia citricarpa), 
Verrugose (Elsinoe spp.) e Mosca-das-Frutas (Tephritidae – não europeu), conforme 
Anexo II. 
Art. 2º - O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) deverá realizar, anualmente, 
levantamentos fitossanitários das pragas regulamentadas dos citros e daquelas exigidas 
por países importadores, visando delimitar oficialmente as áreas destinadas à exportação 
de frutos de lima-ácida Tahiti. 
Parágrafo único - Os resultados dos levantamentos deverão ser informados à 
Superintendência Federal de Agricultura em Minas Gerais (SFA/MG). 
Art. 3º - São consideradas medidas de controle e prevenção de pragas previstas nesta 
portaria: 

I- Utilização de mudas de citros em conformidade fitossanitária, provenientes de 
viveiros inscritos no Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM) do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); 
II- Utilização de material de colheita, equipamentos e vestimentas pertencentes 
estritamente à propriedade ou devidamente desinfestados quando anteriormente 
utilizados em outra propriedade; 
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III- Bloqueio de entrada de veículos com frutos cítricos e restos vegetais nos 
pomares, e redução do trânsito destes veículos quando for necessário retirar 
material vegetal dos pomares; 
IV- realização de visitas periódicas pelo Responsável Técnico (RT) nas Unidades 
de Produção (UP) para detecção visual das pragas previstas nesta portaria, 
adotando os procedimentos de amostragem, quando necessário. 

Art. 4º Os produtores de frutos de lima-ácida Tahiti destinados à exportação deverão 
requerer seu cadastramento e adesão ao Sistema Estadual de Produção de Citrus latifólia 
Tanaka (lima-ácida Tahiti), junto ao IMA, conforme Anexo III. 
Art. 5º O Responsável Técnico - RT da Unidade de Consolidação (UC), que poderá ser 
beneficiadora, processadora ou embaladora, deverá requerer seu cadastramento, junto ao 
IMA, para realização da vistoria. 
Parágrafo único - O IMA deverá realizar a vistoria na UC e emitir Laudo de Vistoria. 
Art. 6º - Qualquer alteração nas informações prestadas com a finalidade de cadastramento 
do produtor, das UPs e UCs deverá ser comunicada oficialmente ao IMA no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias. 
Art. 7º - Os frutos de lima-ácida Tahiti procedentes de UP cadastrada junto ao IMA devem 
ser produzidos, manipuladas, classificados, embalados, armazenados e transportados de 
forma que sejam garantidas a identidade, rastreabilidade e a conformidade fitossanitária 
dos frutos. 
§ 1º Deverão ser adotados os seguintes procedimentos nas UPs: 

I- As UPs deverão ser fiscalizadas e inspecionadas pelo IMA visando a assegurar a 
fitossanidade requerida. 
II- O RT da propriedade, para fundamentar a emissão do Certificado Fitossanitário 
de Origem (CFO), deverá realizar inspeções visuais em frutos, folhas e ramos 
durante todo o ciclo da cultura e registrar no Livro de Acompanhamento, para cada 
UP, todas as informações exigidas pelas normas federais de certificação 
fitossanitária de origem e também pelos países importadores. 
III- Para as pragas cujo diagnóstico fitossanitário exigir laboratórios oficiais deverão 
ser adotadas as metodologias de amostragem adequadas, conforme Anexo II desta 
Portaria. 

§ 2º Deverão ser adotados os seguintes procedimentos para o transporte e o 
processamento dos frutos: 

I- Durante o transporte do campo até a UC,  deverá ser  garantida a certificação de 
origem, permitindo a rastreabilidade;  
II- O RT da UC fará a conferência documental e física das origens, formando lotes e 
fazendo o controle de acordo com as normas federais de certificação fitossanitária 
de origem; 
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III - A identidade da UP, a rastreabilidade e a classificação dos frutos terão que ser 
mantidas durante o processamento na UC, por meio de um sistema de registro; as 
embalagens deverão conter o número de registro da UP de origem dos frutos; 
IV - O RT deverá acompanhar, com inspeções visuais, o processamento dos frutos;  
V - No processamento ou fiscalização, ao serem detectados pelo responsável 
técnico-RT, frutos com sintomas de pragas regulamentadas dos citros ou daquelas 
exigidas pelos países importadores, o lote e a UP de origem serão excluídos do 
processo de exportação até sua regularização. O Fiscal do IMA fica responsável 
pela apuração do ocorrido, determinação e acompanhamento das medidas 
corretivas a serem adotadas. 
VI- No processamento, os frutos deverão ser desprovidos de pedúnculos e de 
folhas, e higienizados com hipoclorito de sódio na concentração de 200 ppm 
durante  02   minutos; os restos vegetais, inclusive refugos de frutos, deverão ser 
destruídos. 

§ 3º Os lotes e partidas que atenderem ao disposto nesta portaria, o IMA deverá lacrar a 
carga e transcrever o número do lacre e do CFO para a Permissão de Trânsito (PTV). 
Art. 8º Para garantir o cumprimento do estabelecido nesta portaria, são atribuídas 
competências previstas no Anexo I. 
Art. 9 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Belo Horizonte, 2 de outubro de 2013 
 
 

Jorge Batista Bento 
Vice Diretor-Geral 
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ANEXO I 
1 - Compete ao Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA): 

I- Normatizar, supervisionar, auditar, fiscalizar e inspecionar as ações previstas nesta 
Portaria; 
II - Cadastrar os produtores, as Unidades de Produção (UP) e as Unidades de 
Consolidação (UC); 
III- Acompanhar periodicamente, com inspeções “in loco”, os procedimentos de 
monitoramento das pragas sob exigência do trânsito interestadual e dos países 
importadores e de emissão do Certificado Fitossanitário de Origem (CFO), previsto 
nas normas federais de certificação fitossanitária de origem; 
IV- Realizar o controle do trânsito por meio da exigência de Permissão de Trânsito 
(PTV), prevista nas normas federais de trânsito interestadual de vegetais; 
V- Manter em pleno funcionamento os postos de vigilância fitossanitária; e  
VI- Elaborar e enviar relatórios trimestrais para o Serviço de Sanidade Vegetal - SSV 
da Superintendência Federal de Agricultura - MG, com informações sobre as 
atividades de acompanhamento previstas nesta Portaria. 

2 - Compete ao produtor: 
I - Cadastrar-se junto ao IMA conforme previsto nesta portaria e preencher o termo 
de adesão conforme anexo III; 
II- Manter as estruturas físicas e as condições de operacionalidade no 
monitoramento das pragas sob exigência do trânsito interestadual e dos países 
importadores; e 
III- Executar as ações fitossanitárias de acordo com o previsto nesta Portaria. 

3 - Compete ao Responsável Técnico (RT) da UP: 
I - Acompanhar todas as fases da cultura e manter os registros no Livro de 
Acompanhamento atualizados de acordo com o disposto nas normas federais de 
certificação fitossanitária de origem; 
II- Emitir o CFO ou CFOC; 
III- Manter arquivados os registros das medidas de prevenção e controle das pragas 
previstas nesta Portaria e disponibilizar estas informações à fiscalização sempre que 
solicitado; e 
IV- Encaminhar ao IMA os laudos com resultados das análises laboratoriais para as 
pragas exigidas por esta Portaria, mantendo cópias destes no Livro de 
Acompanhamento. 

4 - Compete ao Responsável Técnico (RT) da UC: 
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I - Requerer o cadastramento da UC conforme previsto nesta portaria; 
II- Manter arquivados os registros de toda a movimentação da UC quanto ao 
ingresso e saída de partidas de frutos de Lima-Ácida Tahiti e disponibilizar estas 
informações à fiscalização sempre que solicitado; 
III- Emitir o CFOC; 
IV- Comunicar imediatamente ao IMA a ocorrência de qualquer uma das pragas 
previstas nesta Portaria; e 
V- Cumprir todas as recomendações que visem a assegurar a detecção de frutos 
sintomáticos das pragas previstas nesta Portaria. 

5 - Compete ao responsável pela UC: 
I- Solicitar ao IMA vistoria prévia anual da UC, conforme previsto nesta Portaria; 
II- Assegurar que os frutos sejam manipulados, classificados, embalados, 
armazenados e transportados de forma a permitir a identidade, a rastreabilidade e a 
conformidade fitossanitária; e 
III- Atender as solicitações e notificações da fiscalização. 
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ANEXO II 

PROCEDIMENTO PARA AS PRAGAS REGULAMENTADAS DOS CITROS E DEMAIS EXIGÊNCIAS 
PREVISTAS NA DIRETIVA 2000/29/CE E DECISÃO 2004/416/CE 

 
PRAGA RESPONSÁVEL PROCEDIMENTOS 

1- Mosca Negra (Aleurocanthus 
woglumi) RT e IMA Inspeção visual no campo e na Unidade de 

Consolidação – UC. 

2- Cancro Cítrico (Xanthomonas 
citri subsp. citri) 

Produtor, RT e 
IMA 

Inspeção visual no campo, na UC e teste 
laboratorial 

I - para a detecção visual de sintomas de Cancro Cítrico, deverá ser adotado o seguinte 
procedimento: 
- Levantamento amostral em 20% da área das propriedades cadastradas no “Sistema Estadual de 
Produção de Citrus latifólia Tanaka (lima-ácida Tahiti)”, verificando sintomas na parte aérea e em 
frutos. 
3- Pinta Preta (Guignardia 
citricarpa) 

Produtor, RT e 
IMA 

Inspeção Visual no Campo, na UC e teste 
laboratorial. 

Para a detecção visual de sintomas de Pinta Preta, deverão ser adotados os seguintes 
procedimentos: 
a) selecionar preferencialmente as plantas debilitadas por pragas ou por deficiência nutricional, 
nas quais a incidência da Pinta Preta em geral é maior;  
b) os frutos deverão estar maduros ou terem atingido o seu desenvolvimento total, em tamanho;  
c) realizar inspeção visual minuciosa dos frutos fixos na parte externa e inferior da planta, na sua 
face mais exposta ao sol, na qual a incidência de Pinta Preta em geral é maior. 

4- Verrugose (Elsinoe spp.) RT e IMA Inspeção Visual no campo e na Unidade 
de Consolidação – UC. 

5-Mosca-das-Frutas (Tephritidae 
– não europeu) RT e IMA Inspeção Visual no campo e na Unidade 

de Consolidação – UC. 

DECLARAÇÃO ADICIONAL  
(Exportação para a Comunidade Européia) 

“Os frutos foram produzidos sob o Sistema Estadual de Produção de Citrus latifólia Tanaka (lima-
ácida Tahiti), submetidos a processo de seleção para a retirada de folhas e partes de ramos e a 
partida encontra-se livre de Aleurocanthus woglumi, Xanthomonas citri subsp. citri e Guignardia 
citricarpa. Esta partida atende os requisitos “1” letra “b”, “2” letra “b” e 3 do Anexo da Decisão 
2004/416/CE e disposições aplicáveis aos frutos contidos nos itens 16.1, 16.3 letra “a” e 16.5 letra 
“b” da Diretiva 2000/29/CE. Os frutos foram higienizados com Hipoclorito de Sódio na 
concentração de 200 ppm, por 2 minutos, equivalente ao Ortofenilfenato de Sódio na concentração 
de 200 ppm durante 2 minutos”. 
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ANEXO III 

TERMO DE ADESÃO 
1. NOME DO PRODUTOR: 
2. .NÚMERO DO CNPJ/CPF: 
3. ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 
4. MUNICÍPIO: 5. UF: 6. CEP: 
7. TELEFONE: 8. FAX: 
9. ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
10: NOME DA PROPRIEDADE: 
11. CÓDIGO DA PROPRIEDADE RURAL: 
12. MUNICÍPIO: 13. UF: 

14. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
14.1. Latitude: 

14.2. Longitude: 
15. VIAS DE ACESSO – ANEXAR CROQUIS DA ÁREA: 
16. ASSINATURA DO PRODUTOR / REPRESENTANTE LEGAL: 
17. TERMO DE ADESÃO: 
O produtor acima identificado requer o cadastramento de sua propriedade, manifesta interesse 
em aderir ao “Sistema Estadual de Produção de Lima-Ácida Taiti” visando a exportação para a 
Comunidade Europeia e declara sujeitar-se a todas as especificações estabelecidas nos 
dispositivos legais que versam sobre o assunto, bem como aceitar todas as consequências 
decorrentes do não cumprimento dos mesmos. 
Declara ainda estar ciente de que deverá arcar com os custos de eventuais auditorias 
internacionais e executar todas as ações fitossanitárias preconizadas pelo Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA 

Local ,       de                 de . 
______________________________________ 

Assinatura do Produtor (se Representante Legal, apor Nome e Identificação) 
 
18. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 
19. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: 

20. Parecer do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA:         DEFERIDO                  INDEFERIDO 
 

 
 

_______________________ 
Responsável / carimbo 

 
Data: ____/____/_____ 

 
1ª via: PRODUTOR                                 2ª via: IMA                                    3ª via: SSV 
 
 


