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PORTARIA IMA Nº 2061, DE 09 DE JUNHO DE 2021. 
 
 

Revoga a Portaria nº 1649 de 18 de agosto de 2016 e 
estabelece procedimentos complementares de 
prevenção e controle da doença denominada 
Huanglongbing (HLB) em Minas Gerais. 
 
 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA, no uso da atribuição 
que lhe confere o artigo 12, inciso I, combinado com o artigo 2º, inciso II do regulamento a que se refere 
o Decreto n° 47.859, de 07 de fevereiro de 2020, 

Considerando a necessidade de proteger a citricultura do estado de Minas Gerais dos 
prejuízos que podem causar o Huanglongbing (HLB); 

Considerando a Portaria nº 317, de 21 de maio de 2021, do Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento – Mapa, que institui o Programa Nacional de Prevenção e Controle à doença denominada 
Huanglongbing (HLB) – PNCHLB, e 

Considerando a Lei Estadual de Defesa Sanitária Vegetal nº 15.697, de 25 de julho de 2005;  

RESOLVE: 

Art. 1º - Estabelecer medidas complementares ao Programa Nacional de Prevenção e 
Controle à doença denominada Huanglongbing (HLB) – PNCHLB. 

Art. 2º - Todo citricultor deverá cadastrar junto ao IMA, seus imóveis de produção comercial 
de citros, viveiros e campos de plantas fornecedoras de material de propagação vegetal de hospedeiros 
da praga HLB. 

Parágrafo único – Para efeitos desta portaria entende-se por citricultor o proprietário, 
arrendatário ou ocupante a qualquer título de propriedades produtoras de citros. 

Art. 3º - O estado de Minas Gerais fica classificado em três áreas de delimitação obedecendo 
o status fitossanitário e critérios abaixo: 

I -  Município com ocorrência (MCO): município no qual foi confirmada cientificamente a 
presença de HLB. 

II - Município com risco de ocorrência primária (MRP): município que se limita com MCO e 
município que se limita com Unidade da Federação (UF) declarada pelo Mapa, como de ocorrência de 
HLB. 

III - Município com risco de ocorrência secundária (MRS): município não classificado como 
MCO ou MRP. 

Art. 4º - A produção e a comercialização de material propagativo de citros em municípios 
MCO e MRP obedecerão 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, 0,87mm x 0,30mm (zero vírgula oitenta e sete milímetros por zero vírgula trinta milímetros), 
considerando que a praga é disseminada pelo inseto vetor Diaphorina citri. 

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

Art. 5º - O IMA fiscalizará os estabelecimentos produtores de materiais de propagação 
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(viveiros e borbulheiras), no mínimo, a cada seis meses, enviando amostras de material suspeito para 
análise em laboratório oficial que emitirá laudo conclusivo. 

§ 1º - As plantas básicas e plantas matrizes de borbulhas com resultado positivo serão 
eliminadas, ficando as demais sob quarentena, sendo liberadas após seis meses, caso não apresentem 
sintomas e com resultado negativo de teste molecular para a presença da bactéria. 

§ 2º - Demais plantas de material de propagação vegetativo, quando comprovada a presença 
da bactéria todas as plantas do estabelecimento ou estrutura individualizada deverão ser eliminadas. 

§ 3º - No caso de laudo positivo em lote de mudas, todas as mudas do referido lote serão 
eliminadas. 

§ 4º - A coleta das amostras de folhas das mudas de citros para análise laboratorial será feita 
de acordo com a metodologia abaixo: 

I - As amostras serão compostas por Unidade de produção (UP) ou lote; 

II - Para cada 200 mudas, coletar em zig-zag, o mínimo de 10 folhas que serão colocadas em 
um saco plástico; 

III - Coletar as folhas baixeiras, priorizando sintomas tais como: amareladas, mosqueadas e 
déficit nutricional; 

IV - Ao final da coleta na UP ou lote, misturar bem as folhas coletadas e retirar uma parcela 
de no mínimo, 10 folhas que serão enviadas para o laboratório; 

V - Para cada UP ou lote deverá ser enviada uma amostra para análise laboratorial. 

Art. 6º - Os levantamentos fitossanitários serão realizados em, no mínimo, dez por cento dos 
imóveis com produção comercial de cítricos e em todos os estabelecimentos com plantas cítricas 
fornecedoras de material de propagação obedecendo a metodologia abaixo: 

I - Em propriedade com até 500 plantas de citros: inspecionar 100% das plantas; 

II - Em propriedade com 500 a 5.000 plantas de citros: inspecionar 500 plantas, sempre 
verificando as bordaduras dos talhões; 

III - Em propriedade com mais de 5.000 plantas de citros: selecionar 10% das Unidades de 
produção e inspecionar 20% das plantas (no mínimo 500 plantas por propriedade), sempre verificando as 
bordaduras dos talhões. 

Art. 7º - Focos de HLB que vierem a ser detectados deverão ser eliminados pelo citricultor, 
assim como as mudas, borbulhas, sementes e porta-enxertos, não lhe cabendo nenhum tipo de 
indenização. 

§ 1º - A eliminação das plantas com sintomas de HLB será feita mediante arranquio ou corte 
rente ao solo, com manejo para evitar brotações. 

§ 2º - A eliminação de plantas sintomáticas é obrigatória para as Unidades de produção de 
citros até o oitavo ano após o plantio, e facultativa para os demais, desde que realizado controle eficiente 
do vetor, conforme orientações da pesquisa. 

Art. 8º - Em municípios com ocorrência de HLB e nos municípios limítrofes a estes não será 
permitida a existência de imóveis de produção comercial de citros sem manejo dessa praga e controle do 
vetor da bacteria. 

§ 1º - Para efeito desta Portaria, entende-se por imóveis de produção comercial de citros sem 
manejo do HLB aquele no qual não são aplicadas as medidas para controle da praga e do inseto vetor. 

§ 2º - O IMA, quando identificar imóveis de produção comercial de citros sem manejo do HLB, 
deverá notificar o citricultor para que tome as medidas preconizadas de controle ou eliminação de todas 
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as plantas. 

§ 3º - O IMA, quando identificar plantas com sintomas de HLB em imóveis com produção de 
citros sem finalidade comercial ou em condições de quintal, notificará o citricultor para que providencie 
a eliminação das plantas sintomáticas. 

Art. 9º - 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. 10 - Em todas as propriedades dos municípios classificados como MCO e MRP, o 
citricultor, realizará vistorias trimestrais com supervisões do responsável técnico habilitado para a praga 
HLB, a fim de identificar e eliminar plantas hospedeiras com sintomas de HLB ou adotar em Unidades de 
produção com plantas de mais de oito anos, medidas de controle do vetor, devendo registrar as 
informações no livro de CFO.  

§ 1º - Todo citricultor deverá apresentar relatórios semestrais emitidos pelo responsável 
técnico habilitado para a praga HLB, em formulário próprio e disponível no site www.ima.mg.gov.br, 
comunicando ao IMA, os resultados das vistorias referentes ao semestre imediatamente anterior, com o 
quantitativo de plantas com sintomas do HLB e erradicadas, sendo o primeiro até 15 de janeiro e o 
segundo até 15 de julho. 

Art. 11 - O IMA fiscalizará as propriedades produtoras de citros a fim de identificar plantas 
contaminadas com HLB e encaminhará ao Serviço de Sanidade Agropecuária na SFA/MG, a cada seis 
meses, relatório dos trabalhos realizados. 

Art. 12 - A manutenção do status fitossanitário de Município com risco de ocorrência 
secundária fica condicionada às seguintes providências: 

I - realização anual de levantamentos fitossanitários de detecção; 

II - monitoramento do inseto vetor Diaphorina citri em áreas de risco de introdução da praga, 
para verificar se ele é portador da bactéria e;  

III - controle do trânsito de material de propagação vegetal de plantas hospedeiras da praga. 

§ 1º - As plantas com sintomas de HLB, detectadas durante os levantamentos fitossanitários 
serão identificadas, amostradas e as amostras enviadas a laboratório da Rede Nacional de Laboratórios 
Agropecuários, para análises de diagnóstico fitossanitário. 

§ 2º - No caso de constatação de ocorrência da praga em amostras analisadas em laboratório 
da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários o município será reclassificado e incluído no status 
fitossanitário de Município com ocorrência. 

§ 3º - O IMA deverá apresentar à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento de Minas Gerais Plano de Contingência para controle de HLB no território mineiro. 

Art. 13 – O trânsito de frutos de citros e de material de propagação vegetativo de plantas 
hospedeiras de Candidatus Liberibacter spp., obedecerá os procedimentos abaixo: 

§ 1º - A Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV) emitida para frutos de citros provenientes 
de município com ocorrência de HLB e de seus limítrofes, destinados à UF Sem Ocorrência e para 
Município com risco de ocorrência secundária, deverá conter a seguinte Declaração Adicional (DA): "Os 
frutos foram submetidos a beneficiamento primário na origem para retirada de restos vegetais, qual seja, 
totalmente isentos de folhas e ramos de plantas cítricas." 

§ 2º - O trânsito de material de propagação vegetativo de plantas hospedeiras de Candidatus 
Liberibacter spp., proveniente de UF Sem Ocorrência deverá ser amparado por Permissão de Trânsito de 

http://www.ima.mg.gov.br/
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Vegetais (PTV) com a seguinte Declaração Adicional (DA): "O material de propagação é originário de UF 
sem ocorrência de Candidatus Liberibacter spp ". 

§ 3º - A PTV emitida para material de propagação vegetativo de plantas hospedeiras de 
Candidatus Liberibacter spp provenientes de UF Com Ocorrência e de município mineiro classificado como 
MRS, deverá conter a seguinte Declaração Adicional (DA): "O material de propagação é originário de 
município sem ocorrência de Candidatus Liberibacter spp., de UF com ocorrência, e encontra-se livre da 
praga." 

§ 4º - A PTV emitida para material de propagação vegetativo de plantas hospedeiras de 
Candidatus Liberibacter spp provenientes de UF Com Ocorrência ou de município mineiro classificado 
como MCO e MRP, deverá conter a seguinte Declaração Adicional (DA): "O material de propagação é 
originário de UF com ocorrência de Candidatus Liberibacter spp., foi produzido em ambiente protegido e 
encontra-se livre da praga". 

§ 5º - No trânsito interestadual de material de propagação vegetativo de plantas hospedeiras 
de Candidatus Liberibacter spp., quando a carga passar por Minas Gerais com destino a outra UF ou a 
município mineiro, a mesma deverá ser acondicionada em caminhão com carroceria fechada ou com tela 
antiafídica com abertura de no máximo, 0,87mm x 0,30mm. 

Art. 14 - A execução das ações previstas no PNCHLB em território mineiro, bem como a 
adoção de medidas corretivas será acompanhada pela SFA/MG. 

Parágrafo único - O IMA encaminhará, até o dia 31 de dezembro de cada ano, à SFA/MG 
relatório anual contendo o resultado das ações previstas nesta portaria. 

Art. 15 - O descumprimento do disposto nesta Portaria sujeitará os infratores além das 
sanções previstas no artigo 11 da Lei Estadual nº 15.697, de 25 de julho de 2005, que dispõe sobre defesa 
sanitária vegetal no Estado, as responsabilidades cíveis e penais cabíveis. 

Art. 16 - Fica revogada a Portaria nº 1.649, de 18 de agosto de 2016. 

Art. 17 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 

Belo Horizonte, 09 de junho de 2021. 
 
 

Thales Almeida Pereira Fernandes 
Diretor-Geral 


