
MINSTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 70, DE 22 DE SETEMBRO DE 2004

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 15, inciso II, do Anexo I,
do Decreto nº 4.629, de 21 de março de 2003, tendo em vista o disposto nos Capítulos I e II do
Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal, aprovado pelo Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, e o
que consta do Processo nº 21014.001916/2001-97, resolve:

Art. 1º Habilitar a empresa AGRIBIOTECNOLOGIA DA COSTA RICA S/A, situada em San José, Costa
Rica, a exportar para o Brasil mudas de meristema de banana (Musa spp.) in vitro (Categoria 4, Classe 1)
produzidas no laboratório da empresa.

Art. 2º Estabelecer que as partidas de mudas de meristema de banana (Musa spp) in vitro especificadas no
art. 1º, importadas pelo Brasil, serão acompanhadas de Certificado Fitossanitário - CF emitido pela
Organização Nacional de Proteção Fitossanitária - ONPF da Costa Rica, com a seguinte declaração
adicional: DA15 - que a partida encontra-se livre dos vírus CMV - Cucumber Mosaic Virus, BSV -
Banana Streak Virus, BBTV - Banana Bunchy Top Vírus e BBrMV - Banana bract mosaic virus, de
acordo com o resultado da análise oficial do laboratório.

Art. 3º As Análises Laboratoriais deverão apresentar resultados dos testes de Polimerase Chain Reaction -
PCR e Enzyme Linked Immunosorbent Assay - ELISA.

Art. 4º As partidas de que trata o art. 1º serão inspecionadas no ponto de ingresso, onde serão coletadas
amostras, que serão enviadas para análise em laboratório oficial ou credenciado pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 1º O restante da partida a que se refere este artigo será liberada ao interessado mediante prescrição de
Quarentena Pós-Entrada - QPE, em regime de contenção em viveiros de crescimento.

§ 2º As despesas decorrentes da análise laboratorial, quarentena e transporte das amostras serão com ônus
para o interessado.

§ 3º Caso seja detectada a presença de qualquer praga quarentenária para o Brasil nas partidas de mudas
de meristema de banana in vitro, esta Instrução Normativa será revogada e a importação ficará suspensa
até revisão da Análise de Risco de Pragas

ARP.

§ 4º Caso seja detectada a presença de qualquer praga de importância econômica existente no Brasil, nas
partidas de mudas de meristema de banana in vitro, as partidas deverão ser rechaçadas ou destruídas.

Art. 5º Qualquer alteração das ocorrências fitossanitárias na região de produção deverá ser comunicada ao
Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal - DDIV por meio da Organização Nacional de Proteção
Fitossanitária - ONPF da Costa Rica.

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Fica revogada a .Instrução Normativa nº 14, de 10 de fevereiro de 2004
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