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PORTARIA Nº 1402, DE 25 ABRIL DE 2014. 

 

Disciplina a produção, a entrada, o comércio e o trânsito de mudas, 
estacas, porta-enxertos, ramos, garfos e frutos de videira no estado de 
Minas Gerais.  

 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-
IMA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, incisos I e IX, do Decreto nº 
45.800, de 06 de setembro de 2011, e  

Considerando a necessidade de proteger as áreas de produção de uva 
do Estado de Minas Gerais, da praga Xanthomonas campestris pv. viticola, agente 
causal do Cancro Bacteriano da Videira;  

Considerando que o principal veículo de disseminação de pragas 
ocorre pelo trânsito e o comércio de vegetais, seus produtos e subprodutos;  

Considerando o artigo 5º da Lei federal nº 10.711, de 05 de agosto de 
2004;  

Considerando, ainda, o disposto nas Instruções Normativas nº 02, de 
06 de fevereiro de 2014, nº 55, de 04 de dezembro de 2007, nº 54, de 04 de 
dezembro de 2007, e nº 59, de 19 de dezembro de 2013, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e no Decreto federal nº 24.114, de 12 de abril 
de 1934;  

Considerando finalmente, o que estabelece a Lei estadual de Defesa 
Sanitária Vegetal nº 15.697, de 25 de julho de 2005,  

RESOLVE:  
Art. 1º - Tornar obrigatório o cadastro dos viveiros de produção de 

mudas de videira, com identificação do destino das mudas tanto para plantio próprio 
como para comércio.  

Parágrafo único - No caso de mudas produzidas para plantio próprio, o 
produtor deverá apresentar ao IMA declaração comprobatória para essa finalidade.  

Art. 2º - A produção de uva e de materiais de propagação (mudas e 
demais estruturas vegetais) da videira somente será permitida  se submetida ao 
processo de certificação fitossanitária de origem em relação à Xanthomonas 
campestris pv. viticola.  

Art. 3º - A entrada, o comércio e o trânsito em território mineiro, de 
materiais de propagação (mudas e demais estruturas vegetais) e frutos da videira 
somente serão permitidos mediante apresentação da Permissão de Trânsito Vegetal 
(PTV), fundamentada no Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) e Certificado 
Fitossanitário de Origem Consolidado (CFOC). 

Art. 4º - As medidas fitossanitárias a serem adotadas em áreas de 
produção de frutos, em campos de plantas fornecedoras de material de propagação, 
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  ou em quaisquer áreas com existência de plantas do gênero Vitis, serão feitas 
conforme procedimentos a seguir estabelecidos: 

§ 1º As medidas fitossanitárias a serem adotadas pelo produtor, 
proprietário, arrendatário ou ocupante a qualquer titulo, de propriedade com plantas 
do gênero Vitis, são: 
I - impedimento da entrada na propriedade localizada em município sem ocorrência 
da praga, de pessoas e equipamentos provenientes de municípios com ocorrência 
da praga, sem as devidas medidas profiláticas; 
II - realização de podas nos meses de menores índices pluviométricos, para as 
variedades mais suscetíveis; 
III - desinfestação, após cada utilização, de equipamentos, de ferramentas para 
poda e de material de colheita, com produtos sanitizantes recomendados pela 
pesquisa; e 
IV - eliminação de todo o material resultante das podas, por meio de enterrio ou 
queima, para as variedades mais suscetíveis e sintomáticas. 

§ 2º- As medidas fitossanitárias a serem adotadas pelo IMA são: 
I - levantamentos de detecção a cada ciclo produtivo, realizando inspeção visual de 
ramos, folhas, inflorescências e cachos, obedecendo a uma casualização em 
ziguezague, sendo amostradas: 
a) seis plantas dentro da área e quatro plantas na bordadura, para áreas de até um 
hectare;  
b) doze plantas dentro da área e oito plantas na bordadura, para áreas de mais de 
um até cinco hectares, ou adoção de uma proporcionalidade, para áreas maiores de 
cinco hectares; 
II - concentração dos levantamentos nas áreas com variedades mais suscetíveis e 
no período de condições ambientais favoráveis a ocorrência da praga; e 
III - coleta e envio de material com sintomas para diagnóstico laboratorial. 

§ 3º - Em caso de confirmação, por laudo laboratorial, da presença de 
Xanthomonas campestris pv. viticola devem ser adotadas as seguintes medidas 
para erradicação do foco: 
I - eliminação pelo produtor, proprietário, arrendatário ou ocupante a qualquer título 
da propriedade, por meio de arranquio e queima, de todas as plantas e partes de 
plantas do talhão ou do lote no viveiro, inclusive as ervas daninhas; 
II - proibição do plantio de variedades mais suscetíveis a Xanthomonas campestris 
pv. viticola no local da erradicação, durante três anos; e 
III - inspeção conjunta pelo produtor e pelo IMA, da área afetada e talhões 
circunvizinhos daqueles erradicados, a cada trinta dias, no período de condições 
ambientais favoráveis a ocorrência da praga, e a cada sessenta dias, no período de 
condições ambientais menos favoráveis, durante dois ciclos produtivos, com a 
finalidade de eliminar novos focos. 

Art. 5º- Os levantamentos para detecção e delimitação das áreas de 
ocorrência da praga e a orientação aos produtores e viveiristas sobre as variedades 



   

                       INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA 
             (AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 10.594, DE 07-01-92) 

                                                (VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO) 
 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia Prefeito Américo Gianetti - Bairro Serra Verde  
Edifício Gerais - 10º andar - CEP: 31.630-901 - Belo Horizonte/Minas Gerais  

Telefones: (31)3915-8717/ 8715 – FAX: (31)3915-8784 

  suscetíveis e sobre as medidas obrigatórias de prevenção, controle e erradicação 
estabelecidas nesta Portaria, são de responsabilidade do IMA. 

§ 1º - Quando se detectar material suspeito de infecção por 
Xanthomonas campestris pv. viticola coleta-se amostra para diagnóstico em 
laboratório da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado 
de Atenção à Sanidade Agropecuária. 

§ 2º - Caso o diagnóstico laboratorial confirme a presença da praga, 
devem ser adotadas a expensas do produtor, importador, comerciante ou detentor, 
todas as medidas exigidas para prevenção, controle e erradicação da praga. 

§ 3º - O IMA deve realizar inspeções durante o ciclo produtivo da 
cultura, a fim de verificar o cumprimento das medidas estabelecidas nesta Portaria. 

§ 4º - O IMA deve encaminhar os relatórios decorrentes das inspeções 
ao Serviço de Sanidade Vegetal da Superintendência Federal de Agricultura (SFA) 
de Minas Gerais, que por sua vez encaminha cópia ao Departamento de Sanidade 
Vegetal - DSV, da Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA, Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA 

Art. 6º - O trânsito de plantas e partes de plantas do gênero Vitis 
provenientes de UF com ocorrência comprovada da praga com destino a UF sem 
ocorrência da praga somente é permitido nos seguintes casos: 
I - quando se tratar de mudas acompanhadas de PTV com a seguinte Declaração 
Adicional: "As mudas foram obtidas por micropropagação e indexadas para 
Xanthomonas campestris pv. viticola"; 
II - quando se tratar de frutos exclusivamente para consumo in natura e 
acompanhados de PTV com a seguinte Declaração Adicional: "Os frutos foram  
produzidos em  propriedade onde são adotadas as medidas de prevenção e controle 
do Cancro Bacteriano da Videira, previstas na legislação fitossanitária"; e 
III - quando se tratar de material vegetal para fins de pesquisa institucional - caso em 
que os Órgãos Estaduais de Defesa Agropecuária das UFs de origem e de destino 
atenderão a solicitação do pesquisador, por se tratar de interesse nacional em 
obtenção de conhecimento sobre a praga - desde que obrigatoriamente cumpridos 
os seguintes procedimentos: 
a) O material deve transitar acompanhado de PTV com a seguinte Declaração 
Adicional: "O material foi lacrado na origem sob número de lacre X, e embalado de 
maneira a garantir a não dispersão da praga"; 
b) A PTV será emitida após o recebimento de uma via do Termo de Compromisso, 
assinado pelo pesquisador, o qual se responsabiliza pela não dispersão da praga, e 
pela esterilização do material após a realização da pesquisa; 
c) O Órgão Estadual de Defesa Agropecuária da UF de destino deve manter uma 
segunda via do Termo de Compromisso assinado, com anotação da identificação da 
PTV que acompanhou o material; e 
d) O IMA deve comunicar o envio do material, ao Órgão Estadual de Defesa 
Agropecuária da UF de destino. 

Art. 7º - O descumprimento do disposto nesta Portaria implica em 
apreensão e destruição do produto, não assistindo aos infratores direito a 
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  indenização ou ressarcimento de eventuais prejuízos, nos termos do artigo 3º, inciso 
XXV e artigo 64 do Regulamento baixado pelo Decreto Estadual nº 43.415, de 04 de 
julho de 2003, além de multa e demais sanções previstas no artigo 11 da Lei 
Estadual de Defesa Sanitária Vegetal nº 15.697, de 25 de julho de 2005, sem 
prejuízo das sanções civil e penal cabíveis.  

Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e 
revoga a Portaria nº 817, de 04 de dezembro de 2006 e a letra f do artigo 1º da 
Portaria nº 650 de 16 de junho de 2004. 

Belo Horizonte, 25 de abril de 2014. 
 
 
 

Altino Rodrigues Neto, 
Diretor-Geral. 

 

 

 


