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II - se o resultado da análise indicar a presença do fungo
Neonectria galligena, as plantas da unidade de produção deverão ser
arrancadas e incineradas às custas do produtor; e

III - os resultados referentes às análises mencionadas nos
incisos I e II deste artigo deverão ser encaminhados ao OEDSV,
conforme modelo estabelecido no Anexo I desta Instrução Norma-
tiva.

Parágrafo único. Os levantamentos mencionados no caput
deverão ser realizados antes da fiscalização do OEDSV, prevista no
art. 18.

Art. 18. O OEDSV deverá encaminhar ao MAPA os re-
sultados dos levantamentos e das inspeções de UPs de mudas pre-
vistos nos arts. 16 e 17, bem como das demais ações realizadas na
prevenção e controle da praga Neonectria galligena.

Art. 19. O Responsável Técnico do pomar deverá declarar ao
OEDSV até o dia 15 de outubro de cada ano a presença ou não do
fungo Neonectria galligena e o número de plantas infectadas, con-
forme modelo estabelecido no Anexo II desta Instrução Normativa.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20. As Superintendências Federais de Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento nos Estados do RS, SC e PR deverão acom-
panhar a execução das ações previstas no PNCEP, bem como a
adoção de medidas corretivas.

Art. 21. Os pomares onde não forem adotadas as medidas
estabelecidas nesta Instrução Normativa e contaminados por Neo-
nectria galligena, comprovado por laudo laboratorial oficial, deverão
ser destruídos às custas do proprietário.

Art. 22. Para atendimento do PNCEP, deverão ser utilizados
fungicidas registrados no MAPA.

Art. 23. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

ANTÔNIO ANDRADE

ANEXO I

DECLARAÇÃO DA SITUAÇÃO DO CANCRO EURO-
PEU NO VIVEIRO

ANO DA SAFRA ___________
Nome do produtor/empresa:
Endereço:
Município: CEP:
CNPJ/CPF: UF:
Código da Unidade de Produção nº
Inscrição no RENASEM nº

Após inspeção realizada na unidade de produção anteriormente co-
dificada, declaro que a detecção de plantas sintomáticas para can-
cro europeu deu-se de forma:
( ) Positiva
( ) Negativa

Caso for positivo preencher os dados a seguir:
Lote Espécie Cultivar Representatividade

do Lote

Dados do Responsável Técnico
Nome Responsável Téc-
nico

CREA

Habilitação nº
Local e Data

Assinatura e carimbo

ANEXO II

DECLARAÇÃO DA SITUAÇÃO DO CANCRO EURO-
PEU NO POMAR

ANO DA SAFRA: ____________

Nome do produtor/empresa:
Endereço:
Município: CEP:
CNPJ/CPF: UF:
Código da Unidade de Produção nº
Área:

Após inspeção realizada na unidade de produção acima relacio-
nada, declaro que a detecção de plantas sintomáticas para cancro
europeu deu-se de forma:
( ) Positiva
( ) Negativa

Caso for positivo preencher os dados a seguir:
Espécie Cultivar Idade Origem das Mudas

Dados do Responsável Técnico
Nome Responsável Técnico CREA
Habilitação nº
Local e Data

Assinatura e carimbo

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 21, DE 20 DE JUNHO DE 2013

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁ-
RIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o
disposto no art. 2o do Decreto no 5.741, de 30 de março de 2006, e o
que consta do Processo no 21000.008151/2012-28, resolve:

Art. 1o Incorporar ao ordenamento jurídico nacional os "Re-
quisitos Zoossanitários dos Estados Partes para a Importação de Abe-
lhas Rainhas e Produtos Apícolas" aprovados pela Resolução GMC -

MERCOSUL Nº 11/12, de 14 de junho de 2012, na forma dos
Anexos à presente Instrução Normativa.

Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3o Fica revogada a Instrução Normativa no 18, de 08 de
abril de 2008.

ANTÔNIO ANDRADE

ANEXO

MERCOSUL/GMC/RES. Nº 11/12
REQUISITOS ZOOSANITÁRIOS DOS ESTADOS PAR-

TES PARA A IMPORTAÇÃO DE ABELHAS RAINHAS E PRO-
DUTOS APÍCOLAS

(REVOGAÇÃO DA RES. GMC N° 23/07)
TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunção, o Protocolo de

Ouro Preto, a Decisão Nº 06/96 do Conselho do Mercado Comum e
a Resolução Nº 23/07 do Grupo Mercado Comum.

CONSIDERANDO:
Que é necessário atualizar os requisitos zoosanitários e os

certificados para a importação de abelhas rainhas e produtos apícolas
destinados aos Estados Partes.

O GRUPO MERCADO COMUM
R E S O LV E :
Art. 1° Aprovar os requisitos zoosanitários para a importação

de abelhas rainhas e produtos apícolas destinados aos Estados Partes
nos termos da presente Resolução, assim como os modelos de cer-
tificados que constam como Anexo I e II e fazem parte da presente
Resolução.

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2° Para efeito da presente Resolução serão adotadas as

definições expressas no Código Sanitário para os Animais Terrestres
da Organização Mundial de Saúde Animal (Código Terrestre da OIE).
Aquelas não contempladas pela OIE se definem a seguir:

2.1. Abelhas rainhas: refere-se exclusivamente à espécie
Apis mellifera. Entretanto, a critério de cada Estado Parte importador,
é possível a restrição da importação de subespécies e híbridos da
espécie Apis mellifera;

2.2. Produtos apícolas: consideram-se como tais, o mel, a
geléia real, pólen, própolis, cera, veneno, sêmen e outras mercadorias
que contenham estes produtos e que sejam consideradas de risco pelo
Estado Parte importador; e

2.3. Estabelecimento de Criação de Abelhas Rainhas: lugar
destinado à criação de abelhas rainhas e que dispõe de um ou mais
apiários, distribuídos no mesmo ou em diferentes estabelecimentos.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 3° Toda importação de abelhas rainhas e de produtos

apícolas deverá estar acompanhada de um Certificado Veterinário
Internacional emitido pelo Serviço Veterinário Oficial do país de
origem.

Art. 4° A emissão do Certificado Veterinário Internacional
será realizada em um período não superior a 10 (dez) dias anteriores
ao embarque, certificando a condição sanitária satisfatória, conforme
estabelecido na presente Resolução mediante a autorização prévia do
país importador. O certificado de embarque, que consta no Anexo II
da presente Resolução, deverá ser assinado por Veterinário Oficial, no
local de saída do país exportador.

Art. 5° As abelhas rainhas e os produtos apícolas deverão ser
procedentes de apiários localizados no país exportador.

Art. 6° Os exames laboratoriais deverão ser realizados em
laboratórios oficiais ou aprovados pelo Serviço Veterinário Oficial do
país exportador.

Art. 7° Além das garantias requeridas na presente Resolução,
poderão ser acordados, entre o Estado Parte importador e o país
exportador, outros procedimentos ou provas de diagnóstico que ou-
torguem garantias equivalentes ou superiores para a importação.

Art. 8° O Estado Parte importador que possuir um programa
oficial de controle ou de erradicação para qualquer doença não con-
templada na presente Resolução, se reserva o direito de requerer
medidas de proteção, incluindo provas diagnósticas, com objetivo de
prevenir o ingresso da doença no país.

Art. 9° O país exportador ou zona de país exportador que se
declarar livre das doenças relacionadas na presente Resolução, de
acordo com os critérios estabelecidos pela OIE e que obtiver o re-
conhecimento desta condição pelo Estado Parte importador, ficará
dispensado da realização das provas ou tratamentos para tais doenças.
Neste caso, a certificação de país ou zona livre das doenças em
questão deverá ser incluída no certificado.

CAPÍTULO III
DO ESTABELECIMENTO DE CRIAÇÃO DE ABELHAS

RAINHAS
Art. 10. O Estabelecimento de Criação de Abelhas Rainhas

deve estar aprovado e registrado pela autoridade sanitária do país
exportador, de acordo com o capítulo correspondente do Código Ter-
restre da OIE.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES ZOOSSANITÁRIAS PARA IMPORTAÇÃO

DE ABELHAS RAINHAS
1) DAS INFORMAÇÕES GERAIS:
Art. 11. As importações de abelhas do gênero Apis somente

serão permitidas para as rainhas da espécie Apis mellifera, acom-
panhadas cada uma de no máximo 20 (vinte) operárias da mesma
espécie.

Art. 12. A realeira das abelhas rainhas deverá ser de primeiro
uso. Tanto a realeira quanto as abelhas operárias especificadas no Art.
11 deverão ser destruídas antes da introdução da(s) rainha(s) no(s)
apiário(s) de destino.

Art. 13. O alimento utilizado durante o transporte das abe-
lhas importadas não poderá conter mel ou pólen em sua composição
e também deverá ser destruído conforme preconizado no Art. 12.

2) DAS INFORMAÇÕES SANITÁRIAS:
Art. 14. AETHINA TUMIDA (Aethina tumida Murray) e

INFESTAÇÃO POR ÁCAROS TROPILAELAPS (Tropilaelaps
spp):

14.1. somente serão permitidas as importações de abelhas
rainhas que procedam de um país ou zona livre destes agentes pa-
rasitários, de acordo com os procedimentos estabelecidos no Código
Terrestre da OIE.

Art. 15. LOQUE AMERICANA ou CRIA PÚTRIDA AME-
RICANA (Paenibacillus larvae subsp. larvae):

As importações serão autorizadas:
15.1. quando as abelhas rainhas procedam de países ou zonas

declaradas oficialmente livres de acordo com os critérios estabe-
lecidos pela OIE; ou

15.2. quando procedam de um Estabelecimento de Criação
de Abelhas Rainhas em que não foram relatados oficialmente casos
de Loque americana, pelo menos nos doze (12) meses anteriores à
produção das rainhas e, quando, dentro do prazo de trinta (30) dias
anteriores ao embarque, as amostras dos quadros com cria do Es-
tabelecimento de Criação de Abelhas Rainhas tenham sido negativas
a um teste de diagnóstico para a doença, estabelecido pelo Manual
Terrestre da OIE.

Art. 16. VARROATOSE (Varroa destructor) e ACARIOSE
(Acarapis woodi):

16.1. as importações serão autorizadas quando as colméias
de onde procedem as abelhas rainhas a serem exportadas tenham sido
tratadas com um acaricida aprovado pelo país exportador, dentro dos
trinta (30) dias anteriores ao embarque.

Art. 17. LOQUE EUROPEIA (Melisococcus pluton) e CRIA
GIZ (Ascophaera apis):

17.1. as importações serão autorizadas quando, no estabe-
lecimento de Criação de Abelhas Rainhas de onde procedem as rai-
nhas a serem exportadas, não tenham sido constatados casos clínicos
destas doenças, dentro dos trinta (30) dias anteriores ao embarque.

Art. 18. DOENÇAS VIRAIS DAS ABELHAS:
18.1. as importações serão autorizadas quando, no Estabe-

lecimento de Criação de Abelhas Rainhas de onde procedem as rai-
nhas a serem exportadas, não tenham sido constatados casos clínicos
destas doenças, dentro dos trinta (30) dias anteriores ao embarque.

Art. 19. As importações serão autorizadas quando as abelhas
rainhas e as operárias que as acompanham não tenham apresentado,
no momento de embarque, sinais clínicos de doenças contagiosas e
parasitárias.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES ZOOSANITÁRIAS PARA A IMPORTA-

ÇÃO DE PRODUTOS APÍCOLAS
1) DAS INFORMAÇÕES SANITÁRIAS:
Art. 20. AETHINA TUMIDA (Aethina tumida Murray) e

INFESTAÇÃO POR ÁCAROS TROPILAELAPS (Tropilaelaps
spp):

Serão permitidas as importações de produtos apícolas:
20.1. Quando procedam de um país ou zona livre destes

agentes parasitários, de acordo com os procedimentos estabelecidos
no Código Terrestre da OIE; e

20.2. Estão excetuados desta exigência veneno, sêmen, mel
extraído, cera processada, geléia real congelada ou desidratada e pró-
polis.

Art. 21. LOQUE AMERICANA ou CRIA PUTRIDA AME-
RICANA (Paenibacillus larvae subsp. larvae):

As importações serão autorizadas:
21.1. quando os produtos apícolas procedam de países ou

zonas declaradas oficialmente livres de acordo com os critérios es-
tabelecidos pela OIE; ou

21.2. quando procedam de apiários onde não foram relatados
oficialmente casos de Loque americana, pelo menos nos doze (12)
meses anteriores à coleta dos produtos e, quando, dentro do prazo de
trinta (30) dias anteriores ao embarque, as amostras representativas de
cada lote a ser exportado tenham sido negativas a um teste de diag-
nóstico para a doença, estabelecido pelo Manual Terrestre da OIE;

21.3. estão excetuados desta exigência veneno e sêmen; e
21.4. Cada Estado Parte importador se reserva o direito de

dispensar o cumprimento dos requisitos zoossanitários de que trata
este artigo, considerando sua condição sanitaria e finalidade da im-
portação.

Art. 22. VARROATOSE (Varroa destructor):
As importações serão autorizadas:
22.1. quando os produtos apícolas procedam de países ou

zonas declaradas oficialmente livres de acordo com os critérios es-
tabelecidos pela OIE; ou
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