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PORTARIA Nº 1434, DE 24 DE SETEMBRO DE 2014 

Estabelece procedimentos para inspeção fitossanitária nos pomares de 
mamoeiro (Carica papaya L.), para identificar e eliminar as plantas 
infectadas pelos Vírus da meleira (Papaya meleira vírus - PMeV) e do 
Mosaico ou Mancha Anelar (Papaya ringspot vírus - type P- PRSV-P), em 
municípios produtores de mamão localizados no Norte 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 Regulamento a que 
se refere o Decreto nº 45.800, de 6 de setembro de 2011, 

Considerando o que estabelece o Regulamento de Defesa Sanitária 
Vegetal, aprovado pelo Decreto Federal nº 24.114, de 12 de abril de 1934;  

Considerando a Instrução Normativa nº 17 de 27 de maio de 2010 do 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA;  

Considerando a importância da cultura do mamoeiro para o Estado de 
Minas Gerais e a possibilidade da abertura de novos mercados; 

Considerando que a abertura de novos mercados depende da prevenção, 
do controle e da erradicação de plantas infectadas pelos vírus da meleira (Papaya 
meleira vírus – PMeV) e do Mosaico ou Mancha anelar (Papaya ringspot vírus – type P-
PRSV-P); 

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

RESOLVE: 

Art. 1º - Ficam instituídas medidas fitossanitárias para a prevenção e o 
controle do vírus da meleira e do mosaico ou mancha anelar do mamoeiro Carica 
papaya L. nos municípios de Itacarambi, Jaíba, Janaúba, Matias Cardoso, Nova 
Porteirinha, Porteirinha e Verdelandia no Estado de Minas Gerais. 

Art. 2º - Todo proprietário, arrendatário ou ocupante a qualquer título das 
propriedades produtoras de mamão Carica papaya L. deverá cadastrar junto ao IMA, a 
cada ano, as áreas plantadas, com no mínimo um ponto georreferenciado da 
propriedade. 

Art. 3º - O proprietário, arrendatário, possuidor ou detentor deverão realizar 
vistorias semanais para identificar as plantas com sintomas do vírus meleira ou mosaico. 

Art. 4º - Compete ao proprietário, arrendatário, possuidor ou detentor 
eliminar, às suas expensas, as plantas infectadas (roguing), não lhe cabendo qualquer 
indenização. 

Art. 5º- O IMA como o Órgão Estadual de Defesa Sanitária Vegetal – 
OEDSV fará verificação do roguing e as ações de inspeção fitossanitária, objetivando 
dar cumprimento ao estabelecido nesta portaria. 

Parágrafo 1º - O produtor deverá manter em livro próprio o registro 
atualizado das inspeções e roguing realizados à disposição da fiscalização do IMA. 
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Parágrafo 2º - O registro deve conter no mínimo o número da UP, a área, 

as datas das inspeções, o número de plantas erradicadas, cultivares, datas da 
erradicação e qual o vírus motivador da ação. 

Art. 6º - O IMA realizará, semestralmente, inspeções e fiscalizações nas 
propriedades produtoras de mamão, objetivando verificar a ocorrência de plantas com 
sintomas de Meleira ou Mosaico.(Anexo I ) 

Art. 7º- Se na inspeção forem detectadas plantas com sintomas de Meleira 
ou Mosaico, o produtor será notificado estabelecendo-se o prazo máximo de 7 (sete) 
dias para  realize as vistorias e a eliminação de todas as plantas sintomáticas. 

Parágrafo 1º - Findo o prazo previsto no caput, uma nova inspeção no local 
deverá ser realizada e caso não tenha sido cumprida a determinação da fiscalização, o 
fiscal do IMA fará a coleta das amostras para o diagnóstico fitopatológico.  

Parágrafo 2º -. Para o diagnóstico de que trata o caput serão retiradas 
folhas, frutos e pecíolos com sintomas característicos das viroses, que serão 
acondicionados em sacos plásticos, devidamente identificados, em seguida lacrados e 
encaminhados ao laboratório oficial ou credenciado pertencente à Rede Nacional de 
Laboratório Agropecuário do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Vegetal, para a 
emissão de laudo conclusivo. Toda a despesa referente ao diagnóstico fitopatológico 
será por conta do proprietário. 

Parágrafo 3º - Não atendido o prazo estabelecido na notificação o 
proprietário será enquadrado nas penalidades previstas na Lei Estadual de Defesa 
Sanitária Vegetal, nº 15.697/2005, desde que o resultado laboratorial tenha dado 
positivo. 

Art. 9º - Confirmada a presença do vírus na amostra, o fiscal fará nova 
fiscalização na propriedade para providenciar a erradicação compulsória de todas as 
plantas que apresentarem os sintomas característicos da(s) virose(s).(Anexo II ) 

§ 1º A erradicação compulsória será coordenada pelo IMA; 

§ 2º No ato da eliminação compulsória das plantas deverá ser lavrado o 
Termo de Destruição. 

Art. 10º - O IMA, como órgão de defesa sanitária vegetal poderá adotar as 
medidas necessárias para a erradicação de pomares de mamoeiro Carica papaya L. 
abandonados e infestados pelos vírus da meleira e do mosaico ou mancha anelar, a 
expensas do proprietário. 

Art. 11º - O descumprimento do disposto nesta Portaria sujeitará o infrator 
às sanções estabelecidas pelas legislações estaduais e federais de defesa sanitária 
vegetal, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis. 

Art. 12º - Esta portaria entra em vigor em trinta dias após sua publicação. 

 
Belo Horizonte,  24  de setembro de 2014. 

Altino Rodrigues Neto 
Diretor Geral do IMA 

 


