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PORTARIA Nº 863, DE 29 DE AGOSTO DE 2007.

DISCIPLINA A PRODUÇÃO, A ENTRADA, O COMÉRCIO E O TRÂNSITO
DE MUDAS DE CAFÉ NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13, inciso X, do Regulamento baixado pelo
Decreto nº 43.415, de 04 de julho de 2003, e

considerando a necessidade de proteger a cafeicultura do Estado de Minas
Gerais;

considerando os prejuízos potenciais que podem causar os nematóides do
gênero Meloidogyne spp, na cafeicultura do Estado e a dificuldade de seu controle;

considerando que a  disseminação dessa praga ocorre  principalmente  por
meio de mudas;

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

considerando o artigo 5º da Lei Federal nº 10.711, de 5 de agosto de 2003 e
o Decreto nº 5.153 de 23 de julho de 2004;

considerando, ainda, as Instruções Normativas nº 38, de 17 de novembro de
2006  e  nº  37  de  17  de  novembro  de  2006,  do  Ministério  da  Agricultura  Pecuária  e
Abastecimento – MAPA;

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

RESOLVE:

Art. 1º - É obrigatório o cadastro dos viveiros de produção de mudas de café
do Estado, identificando o destino das mudas, se para plantio próprio ou para o comércio.

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

Art. 2º - Ficam condicionadas a entrada, o comércio e o trânsito em território
mineiro  de  mudas  de  café  à  Permissão  de  Trânsito  Vegetal  -  PTV,  fundamentada  no
Certificado Fitossanitário de Origem - CFO, em relação ao Meloidogyne ssp.

§  1º  -  Para  a  emissão  do  Certificado  Fitossanitário  de  Origem -  CFO é
obrigatória a prova de nematóides do gênero Meloidogyne ssp. baseada em resultado de
análise laboratorial.

§ 2º - Deverá constar da declaração adicional do Certificado Fitossanitário de
Origem - CFO e da Permissão de Trânsito Vegetal - PTV que as mudas estão isentas de
nematóides do gênero Meloidogyne.

Art. 3º - A coleta de amostras de raízes das mudas de café e a remessa para
análise em laboratório credenciado deverão ser feitas pelo Engenheiro Agrônomo responsável
pelo viveiro e pela emissão do Certificado Fitossanitário de Origem - CFO. 
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§ 1º - A metodologia para a coleta das amostras de raízes das mudas de café
para análise laboratorial, seguirá obrigatoriamente os seguintes passos: 

a)  a totalidade das mudas do viveiro  é dividida em lotes de,  no máximo,
duzentas mil mudas;

b) cada lote é subdividido em quatro parcelas;
c) cada parcela é amostrada, individualmente, para análise de fitonematóides

do gênero Meloidogyne;
d) em cada parcela é retirado um mínimo de 0,1% (zero vírgula um por cento)

do total das mudas, nunca inferior a 30 (trinta) mudas, constituindo a amostra a ser analisada;
e)  a  coleta  da  amostra  é  realizada  nos  canteiros  dentro  dos  seguintes

critérios:
 a  parcela  que  tiver  mais  de  cinco  canteiros  terá  os  seus  canteiros

amostrados  alternadamente;
 o canteiro a ser amostrado será dividido, em seu comprimento, em  cinco

setores;
 do setor central serão retiradas quatro mudas e dos demais setores serão

retiradas duas mudas de cada;
 a  parcela  que  tiver  apenas  um  ou   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 trinta mudas.

§ 2º - As parcelas para serem amostradas deverão ter as mudas com, no
mínimo, dois pares de folhas.

Art. 4º - As mudas de café existentes nos talhões positivos para o nematóide
Meloidogyne spp devem ser destruídas pelo produtor na presença do responsável técnico que
comunicará o fato ao Instituto  Mineiro  de Agropecuária - IMA, em laudo circunstanciado,
acompanhado da cópia do boletim da análise laboratorial.

Art.  5º  -  As pessoas física ou jurídica,  de direito público ou privado,  que
produzam,  comercializem  ou  transportem  mudas  de  café  estão  sujeitas  à  fiscalização
sanitária.

Art. 6º - O descumprimento do disposto nesta Portaria sujeita o infrator às
sanções estabelecidas pelas legislações estadual e federal de defesa sanitária vegetal, sem
prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as
disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 767 de 24 de abril de 2006. 

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2007.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral
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