
PORTARIA Nº 215/96, DE 6 DE AGOSTO DE 1996.

DISPÕE  SOBRE  NORMAS  PARA  PRODUÇÃO  DE  MUDAS
FISCALIZADAS DE MANGUEIRA.

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 mangueira,  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 mangueira no Estado, de acordo com Anexo Único desta Portaria e na
forma das exigências da Portaria nº 193, de 2 julho de 1980, do Ministro de Estado da
Agricultura e do Abastecimento.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, em Belo Horizonte, aos
6 (seis) dias do mês de agosto de 1996.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral



ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 215/96, DE 6 DE AGOSTO DE 1996

NORMAS E PADRÕES PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS FISCALIZADAS DE
MANGUEIRA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

A produção de mudas fiscalizadas de mangueira no Estado de Minas Gerais
será executada somente a partir de sua propagação assexuada ou vegetativa.

I - Do material de Origem.

1) Da escolha do porta-enxerto:

Serão utilizadas, apenas, sementes de variedades poliembriônicas e, a partir
de  1º  de  julho  de  1998,  somente  serão  aceitas  variedades  resistentes  à  seca  da
mangueira.

2) Da seleção de plantas matrizes:

Os garfos ou borbulhas deverão ser obtidos de plantas sadias e produtivas.

II - Da Sementeira. 

A  semeadura  poderá  ser  realizada  em  sementeira  ou  diretamente  em
recipientes e o substrato deverá estar isento das seguintes plantas daninhas: tiririca,
trevo e grama-seda.

Quando da utilização de sementeira, a repicagem das plântulas para viveiros
ou recipientes deverá ser executada assim que estas atingirem a altura de 4 (quatro) a
6 (seis) centímetros, descartando-se as mal formadas, danificadas ou com problemas
fitossanitários.

III - Do Viveiro. 

1) Da escolha do local:

O  viveiro  deverá  ser  instalado  em  local  de  fácil  acesso,  livre  de  plantas
daninhas como: tiririca, trevo e grama-seda. Deverá, ainda, estar a montante de, no
mínimo, 30 (trinta) metros dos pomares de mangueiras e não poderá ser consorciado a
outras culturas. 

A reinstalação de viveiros só poderá ocorrer em uma mesma área, 2 (dois)
anos após a retirada das mudas.

2) Do espaçamento:



No viveiro, as plântulas serão dispostas no espaçamento de 30 (trinta) a 40
(quarenta)  centímetros  entre si  e  de 80 (oitenta)  a  100 (cem) centímetros  entre  as
fileiras. Em se tratando de fileiras duplas, o espaçamento deverá ser de 30 (trinta) a 40
(quarenta) centímetros entre plantas e de 40 (quarenta) centímetros, no mínimo, entre
fileiras e ainda de 80 (oitenta) a 100 (cem) centímetros entre as fileiras duplas.

As mudas em recipientes serão dispostas em fileiras simples, duplas ou triplas,
espaçadas de 80 a 100 centímetros.

3) Da identificação:

    A identificação das variedades (porta-enxerto e copa) no viveiro deverá ser
feita através de:

a) placa na cabeceira das fileiras;
b) mapa mostrando a distribuição das mudas no viveiro.

4) Do aspecto sanitário:

O viveiro deverá ser mantido livre de pragas, doenças e plantas daninhas.

5) Da formação da muda:

   5.1. Da enxertia:

 A enxertia será feita entre 15 (quinze) a 40 (quarenta) centímetros de altura,
contados a partir do colo da planta.

O diâmetro do porta-enxerto, na região da enxertia, deverá ter de 1 (um) a
2(dois) centímetros.

5.2. Da condução:

A  muda  deverá  ter  haste  única  podada  de  55  (cinqüenta  e  cinco)  a  80
(oitenta) centímetros, a partir do colo da planta. E a muda, com copa formada, deverá
ter  de  3  (três)  a  4  (quatro)  pernadas  bem  distribuídas  e  não  apresentar  super
brotamento do ápice.

A idade da muda não deverá ultrapassar 24 (vinte e quatro) meses, quando
formada em viveiro, e 18 (dezoito) meses, quando formada em recipientes, contados a
partir da semeadura do porta-enxerto. 

As mudas não deverão apresentar diferença de mais de 1 (um) centímetro
entre os diâmetros do enxerto e do porta-enxerto, medidos a 5 (cinco) centímetros de
enxertia.



IV - Da inspeção.  

Serão eliminados todos os porta-enxertos que, por ocasião da enxertia, não
apresentarem  um  vigor  suficiente  para  um bom desenvolvimento  da  muda.  Serão,
também, eliminadas todas as mudas que, por ocasião do arranquio, não apresentarem
qualidade desejável, segundo os padrões determinados.  

V - Da comercialização. 

As  mudas  formadas  no  solo,  comercializadas  em  torrão,  deverão  estar
acondicionadas em embalagens com as dimensões mínimas de: 20 (vinte) centímetros
de  diâmetro  e  30  (trinta)  centímetros  de  altura.  Para  as  mudas  produzidas  em
recipientes, as embalagens deverão ter dimensões mínimas de 20 (vinte) centímetros
de diâmetro e 40 (quarenta) centímetros de altura.

As mudas deverão estar identificadas por etiquetas, claramente escritas em
português, contendo, no mínimo, nome, endereço e registro do produtor, bem como
designação da espécie, da variedade e do porta-enxerto.       
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