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  PORTARIA Nº  1133, DE 13 DE ABRIL DE  2011. 
 
 

ESTABELECE PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES E DELIMITA AS ÁREAS PARA ADOÇÃO DE 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO GREENING EM MINAS GERAIS. 
 
 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA, no uso das atribuições que lhe confere 
o artigo 13, incisos I e IX do Regulamento a que se refere o Decreto nº 44.611, de 10 de setembro de 2007,  

considerando o que estabelece o Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal, aprovado pelo 
Decreto Federal nº 24.114, de 12 de abril de 1934;  

considerando a Instrução Normativa nº 53 de 16 de outubro de 2008 do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA;  

considerando, finalmente, o que estabelece a Lei Estadual de Defesa Sanitária Vegetal nº 
15.697, de 25 de julho de 2005,  

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º - Estabelecer procedimentos complementares e delimitar as áreas para adoção de 

medidas de prevenção e erradicação do Huanglongbing (HLB) – Greening em Minas Gerais.  

Parágrafo único - A delimitação de que trata o disposto no caput deste artigo obedecerá a 
classificação abaixo:  

I - Área de risco 01: município no qual foi confirmada cientificamente a presença de HLB.  

II - Área de risco 02: município que se limita com município (s) classificado (s) na área de risco 
01 e município produtor de citros que se limita com Unidade da Federação na qual foi declarada pelo 
MAPA, como de ocorrência de HLB, bem como município produtor de mudas cítricas que possua no mínimo 
99 hectares de área plantada de citros.  

III - Área de risco 03: município com área plantada de citros acima de 99 hectares localizado a 
menos de 100 km de município (s) classificado (s) nas áreas de risco 01 e 02.  

IV - Área de risco 04: município com área plantada de citros acima de 99 hectares localizado no 
Sul de Minas ou Triângulo Mineiro distante mais de 100 quilômetros de município (s) classificado (s) nas 
áreas de risco 01 e 02. 

V - Área de risco 05: município com área plantada de citros acima de 99ha localizado fora do 
Sul de Minas e Triângulo Mineiro distante mais de 100 km de município (s) classificado (s) nas áreas de risco 
01 e 02.  

 
Art. 2º - Visando proteger a citricultura mineira, a produção de material propagativo de citros 

nas áreas de risco 01, 02, 03 e 04 obedecerá às normas estabelecidas pela legislação federal de defesa 
sanitária vegetal e aos critérios abaixo:  

I - a manutenção de plantas básicas, plantas matrizes e borbulheiras, bem como a produção de 
mudas, somente será permitida em ambiente protegido por tela de malha antiafídeo com abertura de, no 
máximo, 0,87 x 0,30mm (zero vírgula oitenta e sete por zero vírgula trinta milímetros);  

II - as plantas básicas e plantas matrizes deverão ser anualmente indexadas para comprovação 
da ausência da bactéria causadora do HLB.  

 
Art. 3º - O IMA fiscalizará os viveiros e borbulheiras, no máximo, a cada seis meses, enviando 

amostras de material suspeito para análise em laboratório oficial que emitirá laudo conclusivo.  

§ 1º - Quando comprovada a presença da bactéria, todas as plantas básicas, matrizes ou de 
borbulheiras deverão ser eliminadas. 



                       INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA 
             (AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 10.594, DE 07-01-92) 

                                                (VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO) 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia Prefeito Américo Gianetti - Bairro Serra Verde  
Edificio Gerais - 10º andar - CEP: 31.630-901 - Belo Horizonte/Minas Gerais  

Telefones: (31)3915-8717/ 8715 – FAX: (31)3915-8784 

  § 2º - Em viveiro, será eliminado o lote de produção no qual for confirmada, por laudo 
laboratorial oficial, a presença da bactéria, sendo os demais lotes liberados somente após quatro meses, se 
nesse período não for constatada, em inspeções mensais, a ocorrência de material com sintoma, o qual 
deverá ser submetido à análise laboratorial oficial para confirmação da presença da bactéria. 

 
Art. 4º - Focos de HLB que vierem a ser detectados deverão ser erradicados pelo proprietário, 

arrendatário ou ocupante de imóveis rurais e urbanos, assim como as mudas, borbulhas, sementes e porta 
- enxertos, não cabendo qualquer tipo de indenização.  

 
Art. 5º - Para garantir a fitossanidade de mudas cítricas o IMA coletará, anualmente, amostras 

das plantas matrizes nos ambientes protegidos com tela antiafídeos de malha com abertura de no máximo, 
0,87mm X 0,30mm (zero vírgula oitenta e sete por zero vírgula trinta milímetros) e encaminhará para 
análise laboratorial, às suas expensas.  

 
Art. 6º - O material propagativo apreendido pela fiscalização de defesa sanitária vegetal, em 

desacordo com o previsto nesta portaria será sumariamente destruído, não cabendo ao infrator qualquer 
tipo de indenização, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas pela legislação estadual e federal de 
defesa sanitária vegetal. 

 
Art. 7º - Nas áreas de risco 01, 02, 03 e 04, em todas as propriedades onde existam plantas 

hospedeiras, o proprietário, arrendatário ou ocupante a qualquer título promoverá obrigatoriamente, no 
mínimo, vistorias trimestrais, objetivando identificar e eliminar as plantas com sintomas de HLB. 

§ 1º - O proprietário, arrendatário ou ocupante a qualquer título do estabelecimento deverá 
apresentar dois relatórios anuais, comunicando ao IMA os resultados das vistorias referentes ao semestre 
imediatamente anterior, sendo o primeiro até 15 de julho e o segundo até 15 de janeiro.  

§ 2º - Caberá ao proprietário, arrendatário ou ocupante a qualquer título do estabelecimento 
eliminar, às suas expensas, as plantas hospedeiras contaminadas, mediante arranquio ou corte rente ao 
solo, com manejo para evitar brotações, não lhe cabendo qualquer tipo de indenização. 

 
Art. 8º - O IMA fiscalizará as propriedades produtoras de citros objetivando identificar a 

existência de plantas contaminadas com HLB e encaminhará ao Serviço de Sanidade Agropecuária na SFA, a 
cada seis meses, relatório dos trabalhos realizados. 

 
Art. 9º - Visando orientar os consumidores na aquisição de mudas de qualidade o IMA 

promoverá ampla divulgação das vantagens das mudas produzidas em ambiente protegido, informando os 
locais de produção e publicando os endereços no site institucional www.ima.mg.gov.br . 

 
Art. 10 - Visando proteger a citricultura mineira, ficam proibidos a produção, o comércio e o 

trânsito de material propagativo e de plantas de murta (Murraya paniculata) nos municípios classificados 
nas áreas de risco 01, 02, 03 e 04. 

 
Art. 11 - O descumprimento do disposto nesta Portaria sujeita o infrator às sanções 

estabelecidas pelas legislações estadual e federal de defesa sanitária vegetal, sem prejuízo das sanções 
cíveis e penais cabíveis. 

 
Art. 12 - Esta Portaria entra em vigor trinta dias da data de sua publicação e revoga a Portaria 

nº 937, de 02 de outubro de 2008.  
 
Belo Horizonte, 13 de abril de 2011. 
 
 
 

Altino Rodrigues Neto 

Diretor - Geral 

http://www.ima.mg.gov.br/

