
PORTARIA Nº 001/2011 – GSEC/SEPROR 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA PRODUÇÃO RURAL – SEPROR, no uso de suas atribuições legais 

e; 

CONSIDERANDO a publicação da Portaria nº 94 de 29 de dezembro de 2010 SFA-RR, na qual 

estabelece a recente detecção da praga quarentenária Bactrocera carambolae, Díptera, 

Tephrifídae (mosca da carambola) na sede do município de Normandia-RR, divisa com a 

República da Guiana; 

CONSIDERANDO a possibilidade da praga adaptar-se a espécies nativas e outras espécies de 

importância econômica; 

CONSIDERANDO a importância da fruticultura tropical para o País e o grande número de 

hospedeiros da praga; 

CONSIDERANDO a possibilidade do transporte ilegal de frutas frescas de espécies hospedeiras 

da Bactrocera carambolae (mosca da carambola) da região infestada para outras Unidades 

Federadas; 

CONSIDERANDO a gravidade da situação fitossanitária supra mencionada e o potencial 

impacto sócio-econômico no caso de dispersão da referida praga e, 

CONSIDERANDO o inteiro teor do ofício de nº 1460/2010/GAB/SFA/AM, onde o titular da 

SFA/AM requer a SEPROR a configuração de Estado de Alerta e Emergência fitossanitária. 

 

RESOLVE 

DECLARAR estado de alerta e emergência fitossanitária para o Estado do Amazonas devido a 

recente detecção da pra quarentenárias Bactrocera carambolae, Díptera, Tephrifídae (mosca 

da carambola) na sede do município de Normandia-RR, divisa com a República da Guiana; 

DETERMINAR o planejamento e execução, através da CODESAV, das ações de Vigilância do 

trânsito de frutas frescas de espécies hospedeiras Bactrocera carambolae (mosca da 

carambola) listadas na IN Nº 52 de 20 de novembro de 2007 e no anexo da Portaria DAS Nº 21 

de março de 1999 e; 

INTENSIFICAR as ações de Vigilância Fitossanitária na BR 174 e no Aeroporto Internacional 

Eduardo Gomes, rotas de risco, assim como outras atividades e procedimentos compatíveis 

com o estado de Alerta e Emergência declarados. 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA PRODUÇÃO RURAL – SEPROR, em Manaus (AM), 

06 de outubro de 2011. 

 

 


