
PORTARIA Nº 203/96, DE 3 DE ABRIL DE 1996.

DISPÕE SOBRE NORMAS E PADRÕES PARA A PRODUÇÃO
DE MUDAS FISCALIZADAS DE CAFÉ.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19, incisos I e XI,
combinado com o Anexo II, incisos I e XI, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,
para  atender  o  disposto  no  artigo  2º,  inciso  VIII,  do  mesmo  diploma  legal  e  dar
cumprimento ao que prescreve o artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992,
viabilizando,  assim,  as  atividades de inspeção da produção de mudas fiscalizadas de
Café, a que se refere o Anexo XV, inciso IV, do citado Decreto nº 33.859/92, 

considerando o que estabelece o artigo 3º e seu § 3º; artigo 19,
inciso I; e artigo 28, inciso I; do Decreto Federal nº 81.771, de  7 de junho de 1978,

RESOLVE:

Art.  1º  -  São  fixadas  Normas  e  Padrões  para  a  produção  de
mudas fiscalizadas de Café no Estado, de acordo com Anexo Único desta Portaria e na
forma das exigências da Portaria nº 193, de 2 de julho de 1980, do Ministro  de Estado da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação e
revoga a Portaria nº 179/95, de 12 de julho de 1995.

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA-IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 3 (três) dias do mês de abril de 1996.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral



ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 203/96, DE 3 DE ABRIL DE 1996. 

I - DO PADRÃO DE VIVEIRO :

1- Localização em área de fácil  acesso,  bem ensolarada,  bem drenada,  com água

suficiente. É vedado o plantio em baixadas úmidas.

2- Cercado para evitar a entrada de animais.

3- Apresentar  faixa lateral  de, no mínimo 5 (cinco)  metros além do viveiro,  livre de

qualquer vegetação e/ou entulho.

4- Dispor  de proteção contra enxurradas, com valas profundas ou cordões altos junto

de toda a área.

5- Realizar o expurgo do substrato para a produção de mudas.

6- Colocar  a  seção   de  recepção  de materiais  e  de  enchimento  dos  recipientes  à

jusante do viveiro.

7- Identificar os canteiros com:

 a) numeração seqüencial; e

 b) caracterização das linhagens.

8- Não é permitida a implantação de viveiros à jusante das lavouras de café e em

solos infestados com plantas daninhas de difícil eliminação como a tiririca.

II - DO PADRÃO DE MUDAS :

1- As  sementes  para  utilização  na  formação  das  mudas  devem  ser,

comprovadamente,  oriundas  de  produtores  credenciados  na  Entidade

Fiscalizadora.

2- As mudas devem ser, obrigatoriamente, oriundas do processo de semeadura direta.

3- Por ocasião da comercialização, as mudas devem ter, no mínimo, 3 (três) pares de

folhas definitivas para mudas de 1/2 (meio) ano, e, no máximo, 13 (treze) pares

de folhas para mudas de 1 (um) ano.

4- Será,  também,  permitida  a  comercialização  de  mudas  podadas,  desde  que

apresentem vigor e crescimento semelhantes ao de uma muda normal.

5- As mudas devem estar totalmente aclimatadas à luz solar e isentas de pragas e

moléstias  consideradas  impeditivas  pelo  regulamento  da  Defesa  Sanitária

Vegetal.



6- As mudas devem ser embaladas em saquinhos de polietileno perfurados na sua

metade inferior, com, no mínimo, 9 (nove) centímetros de largura e 18 (dezoito)

centímentros de altura.

7- Permite-se o comércio de mudas produzidas em tubetes, desde que apresentem

vigor semelhante ao do sistema tradicional.

III - DA COLETA DE  RAÍZES EM MUDAS PARA ANÁLISE :

1 - Mudas com sistema radicular defeituoso:

a) determinar o índice por canteiro;

b) devem ser amostradas, no mínimo, 0,5% (meio por cento) das mudas ao acaso,

por canteiro;

c) somente deve-se proceder  a amostragem quando as mudas estiverem com, no

mínimo, 2 (dois) pares de folhas;

d) constatada a presença de mudas com o sistema radicular defeituoso, superior a

5% (cinco por cento), deve-se proceder a amostragem de 1% (um por cento) do

total  das mudas;  e  se ficar  comprovada a incidência de mudas com o sistema

radicular defeituoso, superior a 5% (cinco por cento), o canteiro será eliminado.

2 - Nematóides:

a) determinar a incidência por canteiro;

b) somente iniciar a coleta das amostras quando as mudas atingirem 2 (dois) pares

de folhas e prosseguir até a comercialização ;

c) devem ser amostradas no mínimo 0,5% (meio por cento) das mudas, por canteiro;

d) conduzir a amostragem para as mudas com desenvolvimento abaixo da média do

lote;

e) constatada a presença do nematóide Meloidogyne spp em um ou mais canteiros,

novas amostras serão coletadas ao nível de 1% (um por cento) nos canteiros que

apresenntaram  este  nematóide.  Havendo  constatação  deste  nematóide  na

reamostra e comprovado ser a ocorrência localizada, destrói-se apenas o canteiro

contaminado. Se disperso, em mais de 20% (vinte por cento) dos canteiros, serão

destruídos todos os canteiros amostrados.



IV - DA RECOMENDAÇÃO  DE CULTIVARES E  DE LINHAGENS:

Região do Sul de
Minas

Região dos
Cerrados de Minas

Região das
Montanhas
de Minas

Região do
Jequitinhonha

de Minas
REGIÕES Sul de Minas,

Sudoeste de
Minas,

Campo das
Vertentes

Alto Paranaíba,
Triângulo Mineiro,

Noroeste de Minas,
Alto São Francisco

Zona da
Mata,

Rio Doce

Capelinha,
Vale do
Mucurí,
Vale do

Jequitinhonha

CULTIVARES LINHAGENS
Catuaí 
Vermelho

MG-44
MG-99
MG-144
MG-81 (*)
MG-15

MG-44
MG-99
MG-15

MG-44
MG-99
MG-15

MG-44
MG-99

Catuaí 
Amarelo

MG-47
MG-62

MG-17
MG-47
MG-62

MG-47
MG-62

MG-47
MG-62

Mundo Novo MG-379-19
MG-376-4
MG-388-17
MG-500
MG-502
MG-474-19 (Acaiá)

MG-379-19
MG-376-4
MG-480-1
MG-388-17
MG-474-1-19(Acaía)

MG-379-19
MG-376-4
MG-515-3
MG-464-18

MG-379-19
MG-376-4

Icatú 
Vermelho

MG-2942 MG-2942 (**) (**)

Icatú Amarelo MG-2944
MG-3282 (***)

MG-2944
MG-3282 (***)

MG-2944 (**)

Rubi MG-1190 e 1192 MG-1192 (**) (**)
(*)     Recomendada apenas para o Sudoeste de Minas.
(**)   Sem informações seguras para recomendação pela pesquisa.
(***) Maturação precoce. Deve ser colhido logo que os frutos estiverem maduros. É mais 

indicada para plantios com menores espaçamentos.


