
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)

PORTARIA Nº 817, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2006.

DISCIPLINA  A  PRODUÇÃO,  A  ENTRADA,  O  COMÉRCIO  E  O  TRÂNSITO  DE
MUDAS,  ESTACAS,  PORTA-ENXERTOS,  RAMOS,  GARFO  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 13, incisos I e X, do Regulamento baixado pelo Decreto nº
43.415, de 04 de julho de 2003, combinado com o artigo 3º, inciso XIII do mesmo diploma legal, 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 09, de 20 de abril de

2006, nº 6, de 13 de março de 2000, nº 11, de 27 de março de 2000, e nº 38, de 14 de outubro de
1999, 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 -  Cadastrar  os viveiros de produção de mudas de videira,  identificando o
destino das mudas para plantio próprio ou para comércio.

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

Art. 2º -  Condicionar a produção de uva e de materiais  de propagação (mudas e
demais  estruturas  vegetais)  da  videira  à  certificação  fitossanitária  de  origem  em  relação  a
Xanthomonas campestris pv. viticola.

Art.  3º -  Condicionar  a entrada, o comércio  e o trânsito em território  mineiro,  de
materiais de propagação (mudas e demais estruturas vegetais) e frutos da videira à Permissão de
Trânsito Vegetal – PTV, fundamentada no Certificado Fitossanitário de Origem – CFO.

Parágrafo  único  –  Na  Permissão  de  Trânsito  Vegetal  –  PTV  oriunda  de  outras
Unidades  da  Federação  deverá  constar  na  declaração  adicional  que  a  carga  está  livre  da
Xanthomonas campestris pv. viticola.

Art. 4º - A ocorrência do Cancro Bacteriano da videira (Xanthomonas campestris pv.
viticola)  em áreas  de  produção  de uva acarretará  a  interdição  da  propriedade  até  a  completa
erradicação e queima das plantas contaminadas, inclusive frutos e raízes, no local do foco e as
demais em um raio de 10 metros.

Parágrafo Primeiro – Os frutos produzidos nas propriedades interditadas poderão ser
comercializados  somente  com  autorização  do  IMA,  após  a  erradicação  do  foco,  inspeção  e
avaliação de risco.

Parágrafo Segundo – A primeira inspeção deverá ocorrer no máximo 15 dias após a
erradicação do foco e as demais a cada 30 dias para verificar o cumprimento das medidas previstas
no caput.
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Art. 5º – A ocorrência do Cancro Bacteriano da videira (Xanthomonas campestris pv.
viticola) em viveiros de produção de mudas ou porta enxertos acarretará a eliminação de todo o
material de propagação de videira existente no local.

Art. 6º – A produção de materiais de propagação da videira na região do foco deverá
obedecer à legislação pertinente a sementes e mudas e atender as seguintes exigências:

I - O material para enxertia deverá estar sem sintoma de bacteriose;
II - O viveiro deverá ser cercado e possuir pedilúvio na entrada;
III - Deverão ser fornecidas vestimentas e botas para uso exclusivo no interior do vi-

veiro;
IV - Restrição do acesso de pessoas estranhas ao interior do viveiro;
V - Desinfestação dos equipamentos e ferramentas utilizados na produção, com pro-

duto recomendado; e
VI - Laudo laboratorial das plantas matrizes, com resultado negativo para a bactéria

denominada Xanthomonas campestris pv. viticola. 

Parágrafo Único – Fica estabelecido o prazo de seis meses para atender as exigên-
cias deste artigo.

Art.  7º  -  Fica  proibido  o  plantio  de  videiras,  produção  de  material  propagativo,
incluindo mudas, nas áreas erradicadas durante doze meses.

Art.  8º  -  Os  proprietários,  arrendatários  ou  ocupantes,  a  qualquer  título,  de
propriedades com ocorrência  da praga,  são obrigados a executar,  às suas expensas,  todas as
medidas de prevenção, controle e erradicação que lhes forem determinadas pelos técnicos do IMA.

Art.  9º  -  O descumprimento  do disposto  nesta Portaria  implica  em apreensão e
destruição  do produto,  não assistindo aos  infratores  direito  à  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. 10 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Portaria
nº 431, de 04 de abril de 2001.

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2006.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral
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