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Apresentação

A citricultura é um dos principais agronegócios da fruticultura do Rio Grande do Sul, sendo os cul-
tivos de tangerineira e de laranjeira realizados por milhares de produtores rurais de várias regiões 
do estado, cujos frutos fazem parte da dieta alimentar de consumidores de todas as classes sociais.

A muda é um dos principais insumos utilizados na formação do pomar, sendo determinante em 
sua produtividade e na rentabilidade da atividade. Mudas de alta qualidade, ou seja, com elevado 
padrão fitotécnico, isenção de pragas e doenças, e identidade genética das cultivares copa e porta-
-enxerto, são fundamentais para o sucesso da atividade.

Com a finalidade de padronizar e de otimizar a qualidade das mudas de citros produzidas no Brasil, 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) publicou a Instrução Normativa nº 
48, de 24 de setembro de 2013. No entanto, em função da diversidade dos sistemas de produção 
de citros existentes no País, houve variação da eficiência de aplicação da referida norma em cada 
estado, decorrente do nível tecnológico dos citricultores. 

No presente cenário, esta publicação apresenta e discute as principais dificuldades encontradas 
pelos viveiristas quanto à implementação das “Normas de Produção e Comercialização de Material 
de Propagação de Citros”, estabelecidas pela Instrução Normativa no 48, de 24 de setembro de 
2013, do Mapa. Boa leitura! 

Clenio Nailto Pillon
Chefe-Geral
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Introdução

O Estado do Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de citros do País, sendo a principal 
atividade econômica de mais de 20 mil produtores rurais, que cultivam aproximadamente 26 mil 
hectares de laranjeiras, 13 mil de tangerineiras e 1,4 mil de limoeiros verdadeiros e limeiras ácidas 
(Ibge, 2017). Consequentemente, uma cadeia produtiva de citros praticamente completa existe no 
estado, envolvendo desde produtores de insumos até varejistas, passando por viveiristas, produto-
res rurais e industriais (Oliveira; Scivittaro, 2014; Oliveira et al., 2016c).

Entre os insumos utilizados no pomar, a muda assume um dos papéis mais importantes, sendo a 
base para a transformação das potencialidades agroclimáticas em pomares produtivos (Oliveira et 
al., 2016a). Segundo esses autores, a utilização de mudas de qualidade é o ponto de partida para 
a obtenção de melhor nível de resposta a qualquer tecnologia empregada no processo produtivo e 
passo fundamental para se produzir frutas com qualidade e com viabilidade econômica. 

Em média, o custo da muda de citros representa 17% do investimento de implantação e menos de 
1% do custo de toda vida útil do pomar (Agrianual, 2016), sendo, por isso, viável o investimento em 
qualidade de muda. Deve-se salientar que mudas contaminadas por vírus, viroides, micoplasmas, 
gomose e alguns nematoides manifestam-se, por vezes, somente em plantas com mais de sete 
anos (Koller; Soprano, 2013), enfatizando-se a importância da sanidade. Problemas fitossanitários 
importantes, como a gomose (Phytophthora spp.), clorose variegada dos citros - CVC (Xylella fasti-
diosa Wells), declínio, cancro cítrico (Xanthomonas citri subsp. citri), Huanglongbing - HLB (ex-gree-
ning) (Candidatus Liberibacter spp. e fitoplasmas do grupo IX), podem ser minimizados utilizando-
-se material propagativo de qualidade (Souza et al., 2010; Oliveira et al., 2011).

Os estados de São Paulo (Cati, 1998) e do Rio Grande do Sul (Cesm, 1998) foram os pioneiros em 
termos de legislação de produção de mudas certificadas de citros, demonstrando a preocupação 
dos órgãos estaduais com a citricultura local.

No Rio Grande do Sul, em 1998, a Comissão Estadual de Sementes e Mudas do estado estabe-
leceu normas e padrões para a produção de mudas das fruteiras de maior expressão econômica: 
ameixeira, citros, macieira, morangueiro, nectarineira, pereira, pessegueiro e videira (Cesm, 1998). 
Por essa norma, as mudas de citros devem ser produzidas em ambiente protegido contra vetores 
de doenças, chamados de viveiros-telados, em recipientes com substrato isento de patógenos e de 
propágulos de plantas daninhas, a partir de sementes e borbulhas certificadas. Anos mais tarde, a 
portaria número 65/2004, de 26 de março de 2004, da mesma secretaria, impôs a exigência de que 
a produção de mudas de citros fosse realizada sob condições de ambiente protegido (SEAPA/RS, 
2004). 

Em nível nacional, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio da 
Instrução Normativa nº 48, de 24 de setembro de 2013, regulamentou a produção de mudas de 
citros, estabelecendo as normas de produção e de comercialização de material de propagação de 
Citrus spp., Fortunella spp., Poncirus spp. e de seus híbridos, assim como os padrões de identidade 
e de qualidade (Brasil, 2013).

Passados mais de quatro anos da publicação da IN 48, em função da diversidade dos sistemas de 
produção existentes no País, resultado da diversidade climática, das cultivares utilizadas e do nível 
tecnológico dos citricultores, verifica-se, atualmente, grande variação da eficiência de aplicação da 
referida norma nas regiões produtoras. Enquanto que no Estado de São Paulo praticamente 100% 
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dos viveiristas vem adotando as normas da IN 48, a adesão limita-se a cerca de uma dezena de 
viveiros no Rio Grande do Sul. 

A presente publicação tem por objetivo apresentar e discutir as principais dificuldades encontradas 
pelos viveiristas quanto à implementação das “Normas de Produção e Comercialização de Material 
de Propagação de Citros”, estabelecidas pela Instrução Normativa no 48, de 24 de setembro de 
2013, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Ações da Embrapa Clima Temperado

Desde 1999, a Embrapa Clima Temperado vem apoiando a Secretaria da Agricultura, Pecuária e 
Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul (SEAPI/RS), anteriormente denominada Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Agronegócio do Estado do Rio Grande do Sul (SEAPA/RS), assim como o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), no estabelecimento de normas e pa-
drões para a produção de mudas certificadas de citros em ambiente protegido (Oliveira; Scivittaro, 
2003; Oliveira et al., 2016a).

Em 2002, na Embrapa Clima Temperado foi construída unidade piloto para treinamento de viveiris-
tas em produção de mudas de citros em ambiente protegido. Foram treinados mais de 60 viveiristas 
que produziam mudas a céu aberto e cerca de 160 técnicos, tendo sido fomentados 13 viveiros-te-
lados fisicamente bem distribuídos no Rio Grande do Sul. Paralelamente, também foram treinados 
citricultores e viveiristas para a produção de sementes de porta-enxertos de citros (Oliveira et al., 
2016d).

Nas últimas duas décadas, para dar apoio ao programa nacional de certificação de mudas de ci-
tros, a Embrapa Clima Temperado vem formando em Pelotas, RS, plantas matrizes e borbulhei-
ras das principais cultivares de citros utilizadas no Rio Grande do Sul. Decorrente desse traba-
lho, a Empresa tem distribuído, anualmente, milhares de borbulhas aos viveiristas e citricultores. 
Atualmente, conta com matrizeiro em casas-de-vegetação (600 m2) e borbulheira em viveiro-telado 
(2.000 m2) contendo 52 cultivares/acessos (Oliveira et al., 2009; Oliveira et al., 2015). Além disso, 
tem cadastrado cultivares no Registro Nacional de Cultivares (RNC/Mapa), dessa forma legalizan-
do o plantio dessas opções varietais no País, assim como conduzido e lançado ao setor produtivo 
cultivares de citros melhoradas geneticamente, buscando maior produtividade, maior tolerância a 
pragas e melhor qualidade da fruta. 

No contexto citado, plantas matrizes das cultivares listadas abaixo estão registradas como plantas 
básicas no Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem) pela Embrapa Clima Temperado, 
estando a Empresa apta a fornecer atestados de origem genética de borbulhas dessas opções 
varietais:

• Laranjeiras: ‘BRS Rubra Cara’, ‘BRS Tarocco do Pampa’, ‘Cara’, ‘Delta Seedless’, ‘Folha 
Murcha’, ‘Lane Late’, ‘Lue Gim Gong’, ‘Midknight’, ‘Navelate’, ‘Navelina’, ‘Newhall’, ‘Salustiana’, 
‘Shamouti’ e ‘Valência Late’.

• Limoeiros e seus híbridos: ‘Meyer’ e ‘Fino’.

• Tangerineiras e seus híbridos: ‘BRSCAI Silvana’, ‘BRS Sandupay’, ‘Clemensole’, ‘Clemenules’, 
‘Dekopon’, ‘Ellendale’, ‘Marisol’, ‘Minneola’, ‘Miyagawa’, ‘Nacorcott’, ‘Nova’, ‘Okitsu’, ‘Ortanique’, 
‘Owari’, ‘Page’, ‘Rainha’ e ‘URSBRS Hada’. 

• Pomeleiro: ‘Star Ruby’.
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Borbulhas certificadas adquiridas da Embrapa Clima Temperado têm sido utilizadas pelos viveiris-
tas, tanto para a formação de borbulheiras quanto para a produção de mudas.

Produção de mudas de citros no Rio Grande do Sul

Primeiramente, deve-se esclarecer que, no Rio Grande do Sul, existem dois tipos principais de vi-
veiros: 1) a céu aberto: onde as mudas são produzidas a campo ou em sacos plásticos expostos às 
intempéries e pragas; e 2) viveiros-telados: onde as mudas são produzidas em ambiente protegido, 
com tela de malha nas dimensões mínimas de 87 (oitenta e sete) centésimos de milímetro por 30 
(trinta) centésimos de milímetro, tanto na cobertura, quanto nas laterais, podendo-se utilizar filme 
plástico na cobertura, tendo antecâmara na entrada, com dimensão mínima de 4,0 m2, e contendo 
pedilúvio interno e dispositivo para lavagem das mãos com sabão ou detergente.

A despeito da Portaria Estadual nº 65/2004, de 26 de março de 2004, a qual impôs que a produção 
de mudas de citros seja realizada unicamente sob condições de ambiente protegido no Rio Grande 
do Sul (SEAPA/RS, 2004), ainda existem centenas de viveiristas produzindo mudas a céu aberto no 
estado, a maioria dos quais se encontram situados nos municípios do Vale do Caí. São produtores 
de mudas, em sua maioria, de base familiar, que, por vezes, contratam de um a três funcionários 
temporários para trabalhar na produção das mudas, sendo, além do citros, normalmente produzidas 
mudas de outras frutíferas e de plantas ornamentais, onde a produção é comercializada, principal-
mente, na própria região ou enviada a floriculturas e supermercados de todo o estado (Oliveira et 
al., 2016b).

Também no Rio Grande do Sul, existem os viveiristas que produzem suas mudas de citros sob 
condições de ambiente protegido. No presente, os principais são: Viveiro Weber, em Crissiumal, 
Viveiro Zimermann, em Pareci Novo, CitroSerra, em Nova Pádua, FrutPlan, em Pelotas, ConMudas, 
em Rosário do Sul, SolCítricos, em São Gabriel, Granja São Sebastião, em São Sebastião do Caí, 
TuruCitros, em Turuçu, Viveiros Ijuí, em Ijuí e Viveiro Raulino, em Erechim. Esses viveiros possuem 
capacidade de produção de 800 mil mudas certificadas por ano, o que corresponde a aproximada-
mente 80% da demanda do estado. No entanto, em função da restrita procura por mudas certifi-
cadas observada nos últimos anos, a produção desses viveiros tem sido apenas da ordem de 300 
mil mudas por ano. Curiosamente, tem ocorrido aumento na produção de mudas produzidas a céu 
aberto, sendo estimada em 700 mil mudas para a safra de 2017. O preço de mercado maior da muda 
produzida em ambiente protegido, média de R$ 12,00 por unidade, contra R$ 8,00 por unidade da 
muda produzida a campo, também reduz a demanda por mudas produzidas em viveiros-telados.

Instrução normativa nº 48, de 24 de Setembro de 2013

Aspectos gerais

A Instrução Normativa no 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 genética e de qualidade fitotécnica, tendo va-
lidade em todo o território nacional. A referida instrução normatiza a produção de sementes de por-
ta-enxertos de citros, de borbulhas e de mudas de citros; apresenta conceitos referentes à Planta 
Básica, Planta Matriz, Jardim Clonal, Planta Fornecedora de Material de Propagação sem Origem 
Genética Comprovada e Campo de Plantas Fornecedoras de Material de Propagação sem Origem 
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Genética Comprovada; estabelece as condições para registro dos viveiros, borbulheiras e plantas 
fornecedoras de material de propagação; e descreve as rotinas de fiscalização pelas autoridades 
competentes. Todo esse conjunto de normas foi elaborado após várias reuniões entre represen-
tantes dos órgãos governamentais competentes e da cadeia produtiva, sendo a proposta discutida 
em audiências públicas ocorridas nos principais polos de citricultura do País. Como resultado, a IN 
nº 48, de 23/09/2013, consiste em importante documento em prol da qualidade das mudas cítricas 
produzidas no Brasil, representando avanço legislativo importante.

Por outro lado, em função da diversidade dos sistemas de produção de citros existentes no País, 
reflexo de condições edafoclimáticas e de níveis tecnológicos distintos dos citricultores, e da própria 
situação econômica brasileira, cujos agricultores e viveiristas têm sido cautelosos em seus inves-
timentos, verifica-se aplicação diferenciada da referida norma nos polos de citricultura do Brasil. 
Enquanto que no Estado de São Paulo praticamente todos os viveiros existentes estão produzindo 
as mudas em ambiente protegido, ou seja, mudas certificadas quanto a padrões fitossanitários e 
fitotécnicos, em outros estados, onde a citricultura também possui grande expressão, como Bahia, 
Sergipe, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, viveiros-telados disputam o mercado com produto-
res de mudas a céu aberto. No entanto, nos últimos anos, mesmo nesses estados, houve melhoria 
significativa no padrão das mudas produzidas. Dentro desse contexto, viveiristas de vários estados, 
principalmente do Rio Grande do Sul, têm relatado dificuldade de se adequar a IN nº 48, cujo prazo 
de adequação venceu em 25 de setembro de 2017.

Dificuldades encontradas pelos viveiristas

A seguir serão apontadas e discutidas pontualmente as principais dificuldades encontradas pelos 
viveiristas do Rio Grande do Sul quanto ao cumprimento das normas da Instrução Normativa no 48, 
de 24 de setembro de 2013:

• Burocracia excessiva: tanto os viveiristas que produzem a céu aberto quanto aqueles que pro-
duzem em ambiente protegido reclamam do excessivo número de documentos necessários 
para o registro dos viveiros e das borbulheiras nos órgãos competentes, da necessidade de 
renovação dessa documentação em períodos considerados curtos e do valor das taxas a se-
rem pagas. Reivindicam, também, que os funcionários dos órgãos competentes sejam melhor 
treinados para atendê-los. 

• Falta de material propagativo: todos os viveiristas reclamam da inexistência de fornecedo-
res de sementes de porta-enxertos e de borbulhas certificadas das cultivares copas e do fato 
de muitas cultivares de citros não estarem cadastradas no Registro Nacional de Cultivares 
(RNC/Mapa). Quanto às sementes de porta-enxertos, essas, por vezes, têm sido adquiridas 
em outros estados, inclusive onde existe a doença HLB, têm sido trazidas clandestinamente 
do Uruguai e da Argentina e colhidas inclusive em propriedades onde o Trifoliata é utilizado 
como cerca viva, sem qualquer controle de sua qualidade fitossanitária. Quanto às borbulhas, 
embora alguns viveiristas tenham constituído borbulheiras sob condições de ambiente pro-
tegido, a maioria das borbulhas utilizadas na produção de mudas provém do próprio viveiro 
mantido em telado, ou seja, de mudas em formação. Em se tratando dos viveiros a céu aberto, 
as borbulhas geralmente provêm de árvores cultivadas a campo. No que se refere a mudas de 
cultivares ainda não registradas, essas são vendidas sem nota fiscal ou relatando se tratar de 
mudas de outras cultivares, as quais já são registradas no RNC/Mapa. A solução para os pro-
blemas citados passa pelos setores governamentais fomentarem o surgimento de produtores 
de sementes de porta-enxertos de citros e de borbulhas, de preferência no setor privado, e pelo 
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registro no RNC/Mapa de todas as cultivares em uso no estado. Nesse sentido, espera-se que 
o poder público atue como facilitador e fornecedor de conhecimentos e de tecnologias para a 
efetivação desses processos.

• Formação das mudas em período inferior a 24 meses: as condições climáticas do Rio Grande 
do Sul são muito distintas àquelas do restante do País, principalmente quanto ao regime de 
temperaturas (máximas e mínimas) e ao principal porta-enxerto utilizado. Por isso, os viveiris-
tas locais reivindicam aumentar a idade máxima da muda produzida em ambiente protegido. 
Pela IN nº 48, de 23/09/2013, em se tratando da muda certificada, a idade máxima, contada 
a partir da data de semeadura do porta-enxerto, é de 24 meses quando se tratar de mudas 
com interenxertia ou oriundas do porta-enxerto   e de seus híbridos e de 18 meses nos demais 
casos. Pelos fatores climáticos citados, esse período precisa ser ampliado. Para se ter ideia, 
estima-se que uma muda de citros com limoeiro ‘Cravo’ de porta-enxerto e laranjeira ‘Valência’ 
de copa leva 10-12 meses para ser produzida em ambiente protegido no Estado de São Paulo, 
8-10 meses na Bahia e 20-30 meses no Rio Grande do Sul.

• Obrigatoriedade do uso de substrato sem solo: pela instrução normativa, em seu artigo 28, as 
mudas devem ser obrigatoriamente produzidas em substrato que não contenha solo, justamen-
te para se evitar problemas fitossanitários ou presença de propágulos de plantas daninhas. No 
entanto, os viveiristas argumentam que o solo pode ser tratado, de forma a evitar esses tipos 
de contaminações e que outros componentes do substrato são mais caros do que o solo.

• Fiscalização dos viveiros: da parte dos viveiristas que produzem em ambiente protegido, a 
reclamação é que somente essa categoria tem sido fiscalizada pelos técnicos do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), justamente os produtores de mudas mais 
tecnificados e que buscam cumprir as normatizações existentes. Nesse sentido, salientam que 
existem centenas de viveiros a céu aberto que não têm sido fiscalizados há mais de uma 
década e que existem ainda inúmeros viveiros clandestinos, que não possuem registro no 
Renasem. A reivindicação é a de que as normas federais e estaduais, aqui se incluindo a IN 
48, de 24/09/2013, sejam aplicadas a todos os viveiristas do Rio Grande do Sul e que haja um 
movimento conjunto para otimização da qualidade da muda produzida.

• Entrada de mudas de outros estados: viveiristas do Rio Grande do Sul, aqui se incluindo tanto 
os que produzem as mudas em ambiente protegido quanto a céu aberto, alegam que ocorre a 
entrada anual de dezenas de milhares de mudas de citros pela fronteira com Santa Catarina 
sem passar pela devida fiscalização. Argumentam que: 1) essas mudas apresentam menor 
custo de produção por serem produzidas mais rapidamente em regiões de temperaturas mé-
dias superiores às do Rio Grande do Sul; 2) na grande maioria das vezes não são produzidas 
sobre o porta-enxerto Trifoliata, que é o mais recomendado para as regiões com incidência 
alta de geada no estado, por conferir tolerância ao frio, e que requer período mais longo para 
a formação das mudas; 3) mesmo quando fiscalizadas e mesmo quando certificadas essas 
mudas apresentam risco de introdução de doenças muito graves, como o Huanglongbing (HLB, 
ex-greening), no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, os viveiristas solicitam maior atenção e 
fiscalização nos postos de fronteira.

• Brechas na legislação federal: os viveiristas mais tecnificados criticam o parágrafo terceiro do 
artigo nº 8 da Lei no 10.711, de 05 de agosto de 2003, que isenta da inscrição no Renasem os 
agricultores familiares, os assentados da reforma agrária e os indígenas que multipliquem se-
mentes ou mudas para distribuição, troca ou comercialização entre si. Em adição, o parágrafo 
sexto do artigo nº 11 da referida lei isenta os públicos citados da necessidade de inscrição das 
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cultivares locais, tradicionais ou crioulas no RNC/Mapa (Brasil, 2003). Segundo os viveiristas 
mais tecnificados, essas brechas existentes na legislação abre espaço para um mercado de 
mudas de baixa qualidade e promove a desqualificação do setor na medida em que estabelece 
vantagens competitivas a um grupo de viveiristas menos qualificados. 

• Falta de mão de obra especializada: viveiristas reivindicam a necessidade do poder público ser 
mais efetivo na formação e na atualização de técnicos para serem responsáveis técnicos pe-
los viveiros, e que entendam profundamente sobre sistemas de produção de mudas de citros. 
Segundo os viveiristas, existe enorme carência desses profissionais no mercado.

• Necessidade de linhas de financiamento específicas: as estruturas dos viveiros-telados, ge-
ralmente metálicas, revestidas com tela e cobertas com plástico, tendo ainda bancadas em 
seu interior para evitar o contato das mudas com o solo, são onerosas, estando ainda sujeitas 
a intempéries que são muito frequentes no Rio Grande do Sul, tais como ventos fortes e gra-
nizos, havendo a necessidade de linhas de financiamento específicas para a construção e a 
manutenção de viveiros.

• Custo de produção elevado: viveiristas que produzem em ambiente protegido alegam que pos-
suem custo significativamente superior para produzir suas mudas em relação aos viveiristas 
a céu aberto e que não conseguem competir no mercado onde citricultores desconhecem as 
vantagens das mudas produzidas em viveiros-telados e que, no momento da compra das mu-
das, somente pensam no custo de sua aquisição. Sugerem ações dos extensionistas do setor 
público e dos consultores particulares no sentido de esclarecimento dos citricultores.

• Pesquisas para otimizar o sistema de produção: que o setor público em parceria com o setor 
privado conduzam pesquisas visando à obtenção de substratos de menor custo e mais efi-
cientes para a produção de mudas, e que otimizem processos especialmente de nutrição das 
plantas, considerados como gargalos do setor produtivo.

• Divulgação de novas cultivares: que o setor público promova ações de divulgação de novas e 
tradicionais cultivares de citros tanto aos consumidores quanto aos citricultores, importantes 
opções varietais que já existem, mas que são pouco conhecidas pelo mercado, e que produ-
zem frutos com coloração diferenciada da casca e da polpa, apresentando sabores distintos e 
que produzam em diferentes épocas do ano.

Considerações Finais

A Instrução Normativa no 48, de 24 de setembro de 2013, representa avanço legislativo significativo 
na produção de mudas de citros em todo o território nacional. Para que esse avanço se concretize 
no sistema produtivo percebe-se a necessidade de ação conjunta dos atores envolvidos no sentido 
de: 1) organização da cadeia produtiva, preenchendo os gargalos existentes (cadastro de cultivares 
no RNC/Mapa, produção de sementes de porta-enxertos e de borbulhas, e qualificação técnica dos 
viveiros); 2) esforço dos viveiristas em cumprir as formalidades administrativas (preenchimentos de 
formulários e obtenção de registros); e 3) aplicação das penalidades previstas em lei àqueles que 
não cumprirem a normativa, buscando-se a conversão dos viveiros de citros a céu aberto em vivei-
ros telados ou em viveiros que produzam mudas de outras frutíferas ou ornamentais.

Dificuldades óbvias existem para a organização de qualquer setor produtivo, no entanto essas de-
vem ser superadas por meio do empenho dos técnicos do governo e dos viveiristas, buscando-se a 
sustentabilidade das cadeias produtivas frente aos seus mercados consumidores.
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Diante do fato dos viveiristas de citros do Rio Grande do Sul ainda não terem conseguido se ade-
quar à Instrução Normativa no 48, de 24 de setembro de 2013, assim como deve ter ocorrido em 
vários outros estados da federação, não resta outra alternativa a não ser a prorrogação do prazo 
para ajustes no sistema produtivo, de forma a evitar que praticamente todos os viveiros do estado 
estejam na ilegalidade.
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Anexo 1 - Instrução Normativa No 48, de 24 
de setembro de 2013, do Mapa

Instrução Normativa No 48, de 24 de setembro de 2013

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, considerando o dis-
posto na Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, no Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004, nas 
Instruções Normativas nº 9, de 2 de junho de 2005, e nº 24, de 16 de dezembro de 2005, e o que 
consta do Processo nº 21000.005235/2012-18, resolve:

Art. 1º - Estabelecer 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.

Parágrafo único - Os padrões de produção e comercialização de sementes de citros estão dispostos 
no Anexo XV desta Instrução Normativa.

Art. 2º - Aprovar os modelos dos formulários conforme os seguintes Anexos: Anexo I - Modelo de 
Requerimento de Inscrição de Plantas Fornecedoras de Material de Propagação; Anexo II - Modelo 
de Requerimento de Renovação da Inscrição de Plantas Fornecedoras de Material de Propagação; 
Anexo III - Modelo de Requerimento de Inscrição de Viveiro; Anexo IV - Modelo de Caracterização 
do Viveiro para Produção de Muda de Porta-Enxerto; Anexo V - Modelo de Caracterização do 
Viveiro para Produção de Muda Enxertada; Anexo VI - Modelo de Laudo Técnico para Renovação 
da Inscrição das Plantas Fornecedoras de Material de Propagação; Anexo VII - Modelo de Laudo 
de Vistoria da Planta Fornecedora de Material de Propagação; Anexo VIII - Modelo de Laudo de 
Vistoria do Viveiro; Anexo IX - Modelo de Certificado de Material de Propagação; Anexo X - Modelo 
de Certificado de Mudas; Anexo XI - Modelo de Termo de Conformidade de Material de Propagação; 
Anexo XII - Modelo de Termo de Conformidade de Mudas; Anexo XIII - Modelo de Mapa de Produção 
e Comercialização de Material de Propagação; e Anexo XIV - Modelo de Mapa de Produção e 
Comercialização de Mudas.
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CAPÍTULO I

DA PRODUÇÃO DE SEMENTES DE CITROS

Art. 3º - As plantas produtoras de sementes de citros: Planta Básica, Planta Matriz, Jardim Clonal, 
Planta Fornecedora de Material de Propagação sem Origem Genética Comprovada e Campo de 
Plantas Fornecedoras de Material de Propagação sem Origem Genética Comprovada deverão ser 
inscritas no Órgão de Fiscalização.

Parágrafo único - As sementes, de que trata o caput, serão utilizadas exclusivamente para a produ-
ção de mudas de porta-enxerto de citros.

Art. 4º - Para a inscrição das plantas produtoras de sementes de citros, o produtor de mudas deverá 
apresentar:

I - requerimento de inscrição, com as respectivas coordenadas geodésicas (latitude e longitude), no 
Sistema Geodésico Brasileiro, expressas em graus, minutos e segundos, tomadas no ponto central 
da área, conforme modelo constante do Anexo I;

II - comprovante de recolhimento da taxa correspondente, quando for o caso;

III - comprovação da origem genética;

IV - contrato com o certificador, quando for o caso;

V - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativa à atividade;

VI - croqui de acesso à propriedade;

VII - croqui de localização da planta produtora de sementes; e 

VIII - autorização do detentor dos direitos da propriedade intelectual da cultivar, no caso de cultivar 
protegida no Brasil.

Art. 5º - A comprovação da origem do material de propagação, prevista no inciso III do art. 4º desta 
Instrução Normativa, deverá estar em quantidade compatível com o número de plantas a ser inscrito 
e será feita mediante a apresentação, ao órgão de fiscalização, de cópia dos seguintes documentos:

I - quando se tratar de inscrição de Planta Básica: Atestado de Origem Genética;

II - quando se tratar de inscrição de Planta Matriz:

a) nota fiscal de aquisição do material de propagação, em nome do produtor ou do cooperante, 
quando adquirido de terceiros; e

b) Atestado de Origem Genética do material de propagação oriundo da Planta Básica;

III - quando se tratar de inscrição de Jardim Clonal:

a) nota fiscal de aquisição do material de propagação, em nome do produtor ou do cooperante, 
quando adquirido de terceiros; e

b) Atestado de Origem Genética do material de propagação, quando oriundo de Planta Básica; ou 
Certificado de Material de Propagação, conforme modelo constante do Anexo IX, quando oriundo 
de Planta Matriz;
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IV - quando se tratar de inscrição de Planta Fornecedora de Material de Propagação sem Origem 
Genética Comprovada ou de Campo de Plantas Fornecedoras de Material de Propagação sem 
Origem Genética Comprovada: laudo técnico para a validação da identidade da planta, elaborado 
pelo responsável técnico do produtor ou por especialista, conforme modelo constante da Instrução 
Normativa nº 2, de 8 de janeiro de 2010; ou

V - quando se tratar de material de propagação importado: documentos que permitiram sua 
internalização.

Art. 6º - A inscrição das plantas produtoras de sementes de citros terá validade de 5 (cinco) anos e 
poderá ser renovada, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - requerimento de renovação, conforme modelo constante do Anexo II;

II - comprovante de recolhimento da taxa correspondente, quando for o caso;

III - contrato com o certificador, quando for o caso;

IV - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativa à atividade;

V - laudo, conforme modelo constante do Anexo VI, emitido pelo responsável técnico do produtor, 
atestando que o material mantém as características que permitiram sua inscrição; e

VI - autorização do detentor dos direitos da propriedade intelectual da cultivar, no caso de cultivar 
protegida no Brasil.

Art. 7º - A Planta Básica, a Planta Matriz, o Jardim Clonal e a Planta Fornecedora de Material de 
Propagação sem Origem Genética Comprovada e o Campo de Plantas Fornecedoras de Material 
de Propagação sem Origem Genética Comprovada deverão ser identificados por etiqueta ou placa 
contendo as seguintes informações:

I - os dizeres “Planta Básica” [ou “PB”], “Planta Matriz” [ou “PM”], “Jardim Clonal” [ou “JC”], “Planta 
Fornecedora de Material de Propagação sem Origem Genética Comprovada” [ou “PSOGC”] ou 
“Campo de Plantas Fornecedoras de Material de Propagação sem Origem Genética Comprovada” 
[ou “CPSOGC”], conforme o caso, sempre seguidos do número do certificado de inscrição 
correspondente;

II - nome da espécie; e

III - nome da cultivar copa e, quando for o caso, da cultivar porta-enxerto, obedecida a denominação 
constante do Cadastro Nacional de Cultivares Registradas - CNCR.

Art. 8º - As plantas produtoras de sementes de citros deverão ser vistoriadas pelo responsável 
técnico do produtor ou do certificador, conforme o caso, mediante a emissão de Laudo de Vistoria 
conforme modelo constante do Anexo VII, no mínimo, na pré-colheita dos frutos.

Art. 9º - As sementes de citros poderão ser comercializadas com base nos resultados de viabilidade, 
obtidos por meio do Teste de Tetrazólio - TZ, ou do Teste de Germinação, conforme metodologias 
oficializadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Parágrafo único - O Teste de Tetrazólio, quando utilizado, deverá ser claramente indicado por meio 
da expressão de seu resultado em percentagem de sementes viáveis, tanto na embalagem da se-
mente como no Certificado de Material de Propagação ou Termo de Conformidade de Material de 
Propagação.
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Art. 10 - A análise para fins de fiscalização das sementes de citros será realizada na amostra oficial 
utilizando-se o mesmo teste, Germinação ou Viabilidade, indicado pelo produtor na embalagem das 
sementes.

Art. 11 - O peso mínimo das amostras de trabalho das sementes necessárias para as determina-
ções exigidas será de acordo com as regras para análise de sementes em vigor.

Art. 12 - As sementes de citros que não atingirem o padrão de germinação ou de viabilidade esta-
belecido no Anexo XV desta Instrução Normativa poderão ser utilizadas pelo próprio produtor da 
semente para fins de multiplicação.

Parágrafo único - Quando ocorrer a situação prevista no caput, o Certificado de Material de 
Propagação ou o Termo de Conformidade de Material de Propagação deverá conter as expressões:

I - “germinação [ou viabilidade, conforme o caso] abaixo do padrão de sementes”; e

II - “utilização exclusiva para fins de formação de muda de porta-enxerto pelo próprio produtor da 
semente, proibida a comercialização”.

CAPÍTULO II

DA PRODUÇÃO DE BORBULHAS DE CITROS

Art. 13 - As plantas fornecedoras de borbulhas de citros, quer sejam Planta Básica, Planta Matriz, 
Borbulheira, Muda Certificada, Planta Fornecedora de Material de Propagação sem Origem Genética 
Comprovada e Campo de Plantas Fornecedoras de Material de Propagação sem Origem Genética 
Comprovada, deverão ser inscritas pelo produtor de mudas junto ao órgão de fiscalização nos se-
guintes prazos:

I - até 30 (trinta) dias após a enxertia, quando se tratar de Borbulheira;

II - até 30 (trinta) dias após a emergência das plântulas do porta-enxerto, quando se tratar de Muda 
Certificada;

III - até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desta Instrução Normativa para:

a) Planta Fornecedora de Material de Propagação sem Origem Genética Comprovada de cultivar 
que possua mantenedor no Registro Nacional de Cultivares - RNC;

b) Campo de Plantas Fornecedoras de Material de Propagação sem Origem Genética Comprovada 
de cultivar que possua mantenedor no Registro Nacional de Cultivares - RNC; e

c) Borbulheira já existente na data de publicação desta Instrução Normativa; e

IV - até 31 de março, para os demais casos.

Art. 14 - Para a inscrição das plantas fornecedoras de borbulhas, será necessário apresentar:

I - requerimento de inscrição, com as respectivas coordenadas geodésicas (latitude e longitude), no 
Sistema Geodésico Brasileiro, expressas em graus, minutos e segundos, tomadas no ponto central 
da área, conforme modelo constante do Anexo I;

II - comprovante de recolhimento da taxa correspondente, quando for o caso;

III - comprovação da origem genética;
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IV - contrato com o certificador, quando for o caso;

V - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativa à atividade;

VI - roteiro de acesso à propriedade;

VII - croqui da área com a localização da planta fornecedora de borbulha;

VIII - laudo técnico que comprove que as plantas fornecedoras de borbulhas foram testadas e exa-
minadas com relação à qualidade fitossanitária, quando previsto pela legislação fitossanitária; e

IX - autorização do detentor dos direitos da propriedade intelectual, no caso de cultivar protegida 
no Brasil.

Parágrafo único - A inscrição das plantas fornecedoras de borbulhas, quando se tratar de Muda 
Certificada, obedecerá ao disposto nos arts. 23, 24 e 25.

Art. 15 - A comprovação da origem genética, prevista no inciso III do art. 14 desta Instrução Normativa 
deverá estar em quantidade compatível com o número de plantas a ser inscrito e será feita mediante 
a apresentação ao órgão de fiscalização de cópia dos seguintes documentos:

I - quando se tratar de inscrição de Planta Básica: Atestado de Origem Genética;

II - quando se tratar de inscrição de Planta Matriz:

a) nota fiscal de aquisição do material de propagação, em nome do produtor ou do cooperante, 
quando adquirido de terceiros; e

b) Atestado de Origem Genética do material de propagação oriundo da Planta Básica;

III - quando se tratar de inscrição de Borbulheira:

a) nota fiscal de aquisição do material de propagação, em nome do produtor ou do cooperante, 
quando adquirido de terceiros; e

b) Atestado de Origem Genética do material de propagação, quando oriundo de Planta Básica; ou 
Certificado de Material de Propagação, conforme modelo constante do Anexo IX, quando oriundo 
de Planta Matriz;

IV - quando se tratar de inscrição de Planta Fornecedora de Material de Propagação sem Origem 
Genética Comprovada ou de Campo de Plantas Fornecedoras de Material de Propagação sem 
Origem Genética Comprovada: laudo técnico para a validação da identidade das plantas, elabora-
do pelo responsável técnico do produtor ou especialista, conforme modelo constante da Instrução 
Normativa nº 2/2010; ou

V - quando se tratar de material de propagação importado: documentos que permitiram sua 
internalização.

Art. 16 - A inscrição das plantas fornecedoras de borbulhas de citros terá validade de 5 (cinco) anos 
e poderá ser renovada, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - requerimento de renovação da inscrição, conforme modelo constante do Anexo II;

II - comprovante de recolhimento da taxa correspondente, quando for o caso;

III - contrato com o certificador, quando for o caso;
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IV - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativa à atividade;

V - laudo, conforme modelo constante do Anexo VI, emitido pelo responsável técnico do produtor, 
atestando que o material mantém as características que permitiram sua inscrição;

VI - laudo técnico que comprove que as plantas fornecedoras de borbulhas foram testadas e exami-
nadas com relação à qualidade fitossanitária, quando previsto pela legislação fitossanitária; e

VII - autorização do detentor dos direitos da propriedade intelectual, no caso de cultivar protegida 
no Brasil.

Parágrafo único - A inscrição de Borbulheira, de Planta Fornecedora de Material de Propagação sem 
Origem Genética Comprovada e de Campo de Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 
sem Origem Genética Comprovada não poderá ser renovada.

Art. 17 - A Planta Básica, Planta Matriz, Borbulheira Certificada e Muda Certificada deverão ser 
mantidas em ambiente protegido, que deverá:

I - ser de tela de malha nas dimensões mínimas de 87 (oitenta e sete) centésimos de milímetro por 
30 (trinta) centésimos de milímetro, tanto na cobertura, quanto nas laterais;

II - possuir antecâmara na entrada, com dimensão mínima de 4,0 m2, contendo pedilúvio interno; e

III - possuir dispositivo para lavagem das mãos com sabão ou detergente.

Parágrafo único - A cobertura, prevista no inciso I, poderá ser substituída por filme plástico.

Art. 18 - As plantas fornecedoras de borbulhas deverão ser identificadas por etiqueta ou placa con-
tendo as seguintes informações:

I - os dizeres “Planta Básica” [ou “PB”], “Planta Matriz” [ou “PM”], “Borbulheira” [ou “BORB”], “Planta 
Fornecedora de Material de Propagação sem Origem Genética Comprovada” [ou “PSOGC”] ou 
“Campo de Plantas Fornecedoras de Material de Propagação sem Origem Genética Comprovada” 
[ou “CPSOGC”], conforme o caso, sempre seguidos do número do certificado de inscrição 
correspondente;

II - nome da espécie; e

III - nome da cultivar copa e, quando for o caso, da cultivar porta-enxerto, obedecida a denominação 
constante do Cadastro Nacional de Cultivares Registradas - CNCR.

Art. 19 - As plantas fornecedoras de borbulhas deverão ser vistoriadas pelo responsável técnico do 
produtor ou do certificador, conforme o caso, mediante a emissão de Laudo de Vistoria conforme 
modelo constante do Anexo VII, no mínimo, na pré-coleta das borbulhas.

Art. 20 - A identificação das borbulhas para a comercialização dar-se-á por etiqueta ou rótulo, escrita 
em língua portuguesa, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I - nome ou razão social, CNPJ ou CPF, endereço e número de inscrição do produtor no Registro 
Nacional de Sementes e Mudas - Renasem;

II - a expressão “Borbulha de” seguida do nome comum da espécie, conforme o caso;

III - a palavra “cultivar” seguida do nome da cultivar conforme inscrita no Cadastro Nacional de 
Cultivares Registradas - CNCR;
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IV - a palavra “lote” seguida da identificação do lote;

V - data da coleta da borbulha; e

VI - número de borbulhas.

CAPÍTULO III

DA PRODUÇÃO DE MUDAS DE CITROS

Art. 21 - As mudas deverão ser produzidas nas seguintes categorias:

I - Muda Certificada; e

II - Muda.

Art. 22 - O produtor de mudas deverá solicitar a inscrição do viveiro ao órgão de fiscalização, anual-
mente, nos seguintes prazos:

I - até 30 (trinta) dias após a emergência das plântulas do porta-enxerto; ou

II - até 30 (trinta) dias após o plantio da muda do porta-enxerto, quando o mesmo for adquirido de 
terceiros.

Art. 23 - Para inscrever o viveiro, o produtor de mudas deverá apresentar os seguintes documentos:

I - requerimento de inscrição, conforme modelo constante do Anexo III;

II - Caracterização do Viveiro com as respectivas coordenadas geodésicas (latitude e longitude), no 
Sistema Geodésico Brasileiro, expressas em graus, minutos e segundos, tomadas no ponto central 
do viveiro, conforme modelo constante do Anexo IV, em duas vias;

III - comprovação de origem do material de propagação;

IV - roteiro detalhado de acesso à propriedade onde está localizado o viveiro;

V - croqui do viveiro;

VI - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativa à atividade;

VII - comprovante de recolhimento da taxa correspondente;

VIII - autorização do detentor dos direitos de propriedade intelectual, no caso de cultivar protegida 
no Brasil; e

IX - contrato com o certificador, quando for o caso.

Art. 24 - A comprovação da origem do material de propagação utilizado para formação do porta-en-
xerto, prevista no inciso III do art. 23 desta Instrução Normativa, será feita quando da solicitação 
da inscrição do viveiro, mediante a apresentação ao órgão de fiscalização de cópia dos seguintes 
documentos:

I - para muda produzida a partir de sementes:

a) nota fiscal em nome do produtor ou do cooperante, quando adquirida de terceiros;
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b) Atestado de Origem Genética para as sementes oriundas de Planta Básica, ou Certificado de 
Material de Propagação para as sementes oriundas de Planta Matriz ou de Jardim Clonal certifica-
do, para produção de Muda Certificada e de Muda; ou 

c) Termo de Conformidade de Material de Propagação, conforme modelo constante do Anexo XI, 
para as sementes oriundas de Jardim Clonal não certificado ou de Planta Fornecedora de Material 
de Propagação sem Origem Genética Comprovada ou de Campo de Plantas Fornecedoras de 
Material de Propagação sem Origem Genética Comprovada, para produção de Muda;

II - para muda produzida a partir de muda de porta-enxerto adquirida de terceiros:

a) nota fiscal em nome do produtor ou do cooperante;

b) Certificado de Muda, conforme modelo constante do Anexo X, para produção de Muda Certificada 
ou de Muda; ou c) Termo de Conformidade de Muda, conforme modelo constante do Anexo XII, para 
produção de Muda; ou 

III - para muda produzida a partir de material de propagação importado, os documentos que permi-
tiram a internalização deste.

Parágrafo único - A quantidade do material de propagação utilizado para formação do porta-enxerto 
deverá estar compatível com o número de mudas a serem produzidas.

Art. 25 - É dever do produtor, para fins de comprovação da origem das borbulhas utilizadas para a 
enxertia, prevista no inciso III do art. 23 desta Instrução Normativa:

I - encaminhar ao órgão de fiscalização, até 30 (trinta) dias após a aquisição das borbulhas, o 
formulário de caracterização do viveiro com as coordenadas geodésicas (latitude e longitude), no 
Sistema Geodésico Brasileiro, expressas em graus, minutos e segundos, tomadas no ponto central 
do viveiro, conforme modelo constante do Anexo V, em duas vias; e

II - manter arquivado, por meio digital ou impresso, à disposição da fiscalização, cópia dos seguintes 
documentos:

a) nota fiscal de aquisição das borbulhas, em nome do produtor ou do cooperante, quando adquiri-
das de terceiros;

b) para a produção de Muda Certificada e de Muda: 

1. Atestado de Origem Genética, para borbulha oriunda de Planta Básica; ou 

2. Certificado de Material de Propagação, para borbulha oriunda de Planta Matriz ou Borbulheira 
certificada; e

c) para produção de Muda: 

1. Certificado de Material de Propagação, para borbulha oriunda de Planta Matriz, Borbulheira cer-
tificada ou Muda Certificada; ou 

2. Termo de Conformidade de Material de Propagação para borbulha oriunda de Borbulheira não 
submetida ao processo de certificação ou de Planta Fornecedora de Material de Propagação sem 
Origem Genética Comprovada ou de Campo de Plantas Fornecedoras de Material de Propagação 
sem Origem Genética Comprovada.
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Parágrafo único - A quantidade de borbulhas utilizadas para a enxertia deverá estar compatível com 
o número de mudas enxertadas.

Art. 26 - A comprovação da origem do material de propagação, prevista no inciso III do art. 23 desta 
Instrução Normativa, quando importado, será feita quando da solicitação da inscrição do viveiro, 
mediante a apresentação dos documentos que permitiram sua internalização.

Parágrafo único - A quantidade do material de propagação importado deverá estar compatível com 
o número de mudas a serem produzidas.

Art. 27 - O produtor de mudas deverá comunicar ao órgão de fiscalização qualquer alteração na 
inscrição do viveiro, até 30 (trinta) dias após sua ocorrência, por meio dos formulários:

I - Caracterização de Viveiro para Produção de Porta-Enxerto, conforme modelo constante do Anexo 
IV; ou

II - Caracterização de Viveiro para Produção de Muda Enxertada, conforme modelo constante do 
Anexo V.

Parágrafo único - Quando ocorrer a situação prevista no caput, deverão ser anexados os documen-
tos referentes à alteração.

Art. 28 - Será permitida a produção de mudas de citros somente com a utilização de substrato que 
não contenha solo.

Art. 29 - As mudas de citros no viveiro, durante o processo de produção, deverão estar identificadas 
individualmente ou em grupo, por placas ou etiquetas, com no mínimo as seguintes informações:

I - nome da espécie;

II - nome da cultivar copa;

III - nome(s) da(s) cultivar(es) porta-enxerto(s), quando for(em) utilizado(s); e

IV - número de mudas.

Parágrafo único - O produtor poderá disponibilizar as informações previstas no caput de outra for-
ma, desde que haja correlação destas com os canteiros.

Seção I

Do Porta-Enxerto de Citros

Art. 30 - As mudas de porta-enxerto deverão ser oriundas de material de propagação de espécies 
e cultivares inscritas no RNC.

Parágrafo único - As espécies Citrus aurantium L. e Citrus macrophylla Wester só poderão ser utili-
zadas como porta-enxerto para os limões verdadeiros [Citrus limon (L.) Burm. F.].

Art. 31 - As sementes que darão origem aos porta-enxertos destinados à produção de Muda Certificada 
deverão ser oriundas de Planta Básica ou de Planta Matriz ou de Jardim Clonal certificado.

Art. 32 - O viveiro deverá ser vistoriado pelo Responsável Técnico do produtor ou do certificador, 
conforme o caso, mediante a emissão de Laudo de Vistoria de acordo com o modelo constante do 
Anexo VIII, no mínimo, nas seguintes fases:
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I - até 60 (sessenta) dias após a emergência das plântulas; e

II - no pré-transplantio ou na pré-comercialização.

Art. 33 - A muda de porta-enxerto deverá:

I - ser oriunda de embrião nucelar;

II - ser constituída de haste única e ereta; e

III - ter idade mínima de 3 (três) meses por ocasião do transplantio, contados a partir da data da 
semeadura ou após a repicagem quando micropropagada.

Art. 34 - A muda de porta-enxerto poderá ser comercializada desde a fase de pós-emergência até a 
idade máxima de 8 (oito) meses contados a partir da data da semeadura.

Art. 35 - A muda de porta-enxerto poderá ser comercializada em tubete, bandeja, caixa, embalagem 
definitiva ou na forma de raiz nua.

Parágrafo único - A muda, quando comercializada na forma de raiz nua, deverá obedecer às seguin-
tes exigências:

I - as raízes devem ser envoltas em material não fermentável, que mantenha a umidade; e

II - os fardos poderão conter, no máximo, 100 (cem) mudas.

Art. 36 - A identificação da muda de porta-enxerto para a comercialização dar-se-á por etiqueta ou 
rótulo, escrita em língua portuguesa, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I - nome ou razão social, CNPJ ou CPF, endereço e número de inscrição do produtor no Renasem;

II - a expressão “Muda de” ou “Muda Certificada de” seguida do nome comum da espécie, conforme 
o caso;

III - a palavra “cultivar” seguida do nome da cultivar conforme inscrita no Cadastro Nacional de 
Cultivares Registradas - CNCR;

IV - a palavra “lote” seguida da identificação do lote;

V - data da semeadura; e

VI - a expressão “muda pé franco”.

§ 1º - No caso de mudas de uma só cultivar, procedentes de um único viveiro e destinadas a um úni-
co comprador, a identificação prevista no caput deste artigo poderá constar apenas da nota fiscal.

§ 2º - No caso de mudas de mais de uma espécie ou cultivar, procedentes de um único viveiro 
destinadas ao plantio em uma única propriedade, as informações previstas no caput deste artigo 
poderão constar da embalagem que as contenha, acrescidas da indicação do número de mudas de 
cada espécie, cultivar e lote.

Seção II

Da Muda Enxertada de Citros

Art. 37 - As borbulhas destinadas à produção de Muda Certificada deverão ser oriundas de Planta 
Básica ou de Planta Matriz ou de Borbulheira certificada.
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Art. 38 - A enxertia deverá ser feita entre 10 (dez) e 20 (vinte) centímetros de altura, medidos a partir 
do colo do porta-enxerto.

Parágrafo único - Quando se tratar dos limões verdadeiros [Citrus limon (L.) Burm. F.] ou quando 
a muda for destinada para plantio com colheita mecanizada, a enxertia deverá ser feita entre 20 
(vinte) e 40 (quarenta) centímetros, medidos a partir do colo do porta-enxerto, sendo devidamente 
justificada pelo responsável técnico no Laudo de Vistoria.

Art. 39 - O enxerto e o porta-enxerto deverão:

I - constituir haste única e ereta, tolerando-se uma pequena curvatura logo acima do ponto de en-
xertia de, no máximo, 15º (quinze graus); e

II - apresentar, na fase de comercialização, diferença menor ou igual a 5 (cinco) milímetros entre 
seus diâmetros, medidos a 5 (cinco) centímetros acima e abaixo do ponto de enxertia.

§ 1º - As exigências previstas neste artigo não se aplicam para mudas onde ocorreu interenxeria.

§ 2º - Quando se tratar de tangerinas, a diferença entre os diâmetros do enxerto e do porta-enxerto, 
referida no inciso II do caput, poderá ser de, no máximo, 1 (um) centímetro.

Art. 40 - O viveiro deverá ser vistoriado pelo Responsável Técnico do produtor ou do certificador, 
conforme o caso, mediante a emissão de Laudo de Vistoria de acordo com o modelo constante do 
Anexo VIII, no mínimo, nas seguintes fases:

I - entre 40 (quarenta) e 60 (sessenta) dias após a enxertia; e

II - na pré-comercialização.

Art. 41 - A muda poderá ser comercializada nas seguintes formas:

I - haste única; ou

II - copa formada.

Art. 42 - As mudas deverão ter na ocasião da comercialização:

I - tecido amadurecido;

II - ramos íntegros, sem danos físicos;

III - corte do porta-enxerto cicatrizado;

IV - quando se tratar de muda de haste única:

a) idade máxima, contada a partir da data de semeadura do porta-enxerto, de: 

1. 24 (vinte e quatro) meses quando se tratar de mudas com interenxertia ou oriundas do porta-en-
xerto Poncirus trifoliata e seus híbridos; ou 

2. 18 (dezoito) meses, nos demais casos;

b) diâmetro mínimo de 5 (cinco) milímetros, medido a 5 (cinco) centímetros acima do ponto de en-
xertia; e

c) haste podada, com 30 (trinta) a 60 (sessenta) centímetros, medida a partir do colo da planta; e

V - quando se tratar de muda com copa formada:
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a) idade máxima de 24 (vinte e quatro) meses, contada a partir da data de semeadura do porta-enxerto;

b) haste principal podada com 30 (trinta) a 60 (sessenta) centímetros, medida a partir do colo da 
planta;

c) diâmetro mínimo de 7 (sete) milímetros, medido a 5 (cinco) centímetros acima do ponto de en-
xertia; e

d) 3 (três) a 5 (cinco) ramos maduros, que deverão estar radialmente dispostos em torno dos últimos 
20 (vinte) centímetros da parte superior da haste.

Art. 43 - As mudas, na fase de pré-comercialização, deverão apresentar sistema radicular bem de-
senvolvido, com as radicelas ocupando todo ou quase todo o volume do substrato, com no máximo 
de 5% (cinco por cento) das mudas com raízes defeituosas.

Parágrafo único - Para efeito desta Instrução Normativa, entende-se como raiz defeituosa a raiz 
principal que estiver:

I - enovelada, exceto quando o enovelamento ocorre apenas no fundo do recipiente;

II - quebrada; ou

III - com comprimento inferior a 20 (vinte) centímetros.

Art. 44 - A amostragem das mudas com o objetivo de verificar a presença de raízes defeituosas 
será realizada ao acaso, em todo o viveiro, na fase de pré-comercialização, mediante a adoção da 
seguinte metodologia:

I - o viveiro será subdividido em parcelas de, no máximo, 200.000 (duzentas mil) mudas de um 
mesmo porta-enxerto;

II - cada parcela será subdividida em 4 (quatro) subparcelas; e

III - a amostragem será feita em cada subparcela, individualmente, retirando-se um mínimo de 0,1% 
(zero vírgula um por cento) do total das mudas, mas nunca inferior a 30 (trinta) mudas, que consti-
tuirão a amostra a ser analisada.

§ 1º - A subdivisão em subparcelas, prevista no inciso II do caput, poderá ser dispensada quando o 
número total de mudas de um mesmo porta-enxerto não ultrapassar 50.000 (cinquenta mil) mudas.

§ 2º - Sendo observadas mudas com desenvolvimento abaixo da média do setor do canteiro, a 
amostragem deverá ser realizada preferencialmente nestas.

Art. 45 - A amostragem de que trata o art. 44 deverá ser realizada preferencialmente nas mudas 
com desenvolvimento abaixo da média do setor do canteiro e dentro dos seguintes critérios:

I - a subparcela que tiver mais de cinco canteiros terá os seus canteiros amostrados alternadamente;

II - o canteiro a ser amostrado será dividido, em seu comprimento, em 5 (cinco) setores;

III - do setor central serão retiradas 4 (quatro) mudas e dos demais setores serão retiradas 2 (duas) 
mudas de cada setor; e

IV - a subparcela que tiver apenas 1 (um) ou 2 (dois) canteiros terá aumentada proporcionalmente a 
retirada do número de mudas de cada setor do canteiro, até atingir o mínimo de 0,1 % (zero vírgula 
um por cento) das mudas, nunca inferior a 30 (trinta) mudas.
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Art. 46 - A determinação do percentual de mudas com raízes defeituosas será realizada visualmen-
te, durante a amostragem das mudas prevista no art. 44 desta Instrução Normativa, nos seguintes 
casos:

I - obrigatoriamente pelo responsável técnico; e

II - a critério da fiscalização, pelo fiscal, na fase de pré-comercialização das mudas.

Parágrafo único - O percentual de mudas com raízes defeituosas deverá ser registrado pelo respon-
sável técnico no Laudo de Vistoria emitido na fase de pré-comercialização.

Art. 47 - A subparcela cujo resultado da análise comprovar a presença de raízes defeituosas acima 
da tolerância, prevista no caput do art. 43 desta Instrução Normativa, será condenada e as mudas 
serão destruídas pelo produtor e registrado no Laudo de Vistoria pelo Responsável Técnico.

Art. 48 - O Certificado de Mudas ou o Termo de Conformidade será emitido com base nos resultados 
da análise visual para verificação do índice de raízes defeituosas, obedecendo aos padrões estabe-
lecidos nesta Instrução Normativa.

Art. 49 - As mudas poderão ser comercializadas na forma de raiz nua, sendo que nesse caso as 
raízes deverão ser envoltas em material não fermentável, que mantenha a umidade.

Art. 50 - A identificação da muda para a comercialização dar-se-á por etiqueta ou rótulo, escrita em 
língua portuguesa, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I - nome ou razão social, CNPJ ou CPF, endereço e número de inscrição do produtor no Renasem;

II - a expressão “Muda de” ou “Muda Certificada de” seguida do nome comum da espécie, conforme 
o caso;

III - a palavra “lote” seguida da identificação do lote;

IV - a palavra “cultivar” seguida do nome da cultivar conforme inscrita no Cadastro Nacional de 
Cultivares Registradas - CNCR;

V - a palavra “porta-enxerto” seguida do nome da cultivar conforme inscrita no Cadastro Nacional 
de Cultivares Registradas - CNCR; e

VI - data da semeadura do porta-enxerto.

§ 1º - No caso de mudas de uma só cultivar, procedentes de um único viveiro e destinadas a um úni-
co comprador, a identificação prevista no caput deste artigo poderá constar apenas da nota fiscal.

§ 2º - No caso de mudas de mais de uma espécie ou cultivar, procedentes de um único viveiro des-
tinadas ao plantio em uma única propriedade, as informações previstas no caput poderão constar 
da embalagem que as contenha, acrescidas da indicação do número de mudas de cada espécie, 
cultivar e lote.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 51 - O produtor deverá encaminhar ao órgão de fiscalização da Unidade da Federação, se-
mestralmente, o Mapa de Produção e Comercialização de Material de Propagação e o Mapa de 
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Produção e Comercialização de Mudas, conforme modelos constantes dos Anexos XIII e XIV, res-
pectivamente, até as seguintes datas:

I - até 10 de julho do ano em curso, para a produção e comercialização ocorrida no primeiro semes-
tre; e

II - até 10 de janeiro do ano seguinte, para a produção e comercialização ocorrida no segundo 
semestre.

Art. 52 - Fica estabelecido o prazo de 4 (quatro) anos, a partir da publicação desta Instrução 
Normativa, para o produtor de muda cítrica, já inscrito no Renasem, se adequar às exigências esta-
belecidas nos arts. 17 e 28, sem prejuízo do previsto na legislação fitossanitária vigente.

Art. 53 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 54 - Fica revogada a Portaria Mapa nº 168, de 28 de maio de 1984.

ANTÔNIO ANDRADE
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