
PORTARIA Nº 567, DE 30 DE JANEIRO DE 20O3.

DISPÕE SOBRE NORMAS, PADRÕES E PROCEDIMENTOS PARA
CERTIFICAÇÃO DE MATERIAL PROPAGATIVO DE BATATA NO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DO INSTITUTO MINEIRO DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19, inciso XI
do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

considerando o que estabelecem o artigo 3º  e seu § 3º, e os incisos
I dos artigos 19 e 28, do Decreto Federal nº 81.771, de 7 de junho de 1978,

considerando  o  disposto  na  Instrução  Normativa  nº  18,  de  5  de
setembro de 2001, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

RESOLVE:

Art.1º.  Ficam  fixadas  normas,  padrões  e  procedimentos  para  a
certificação de material propagativo de batata (Solanum tubérosum L.) no Estado de
Minas Gerais.   

Art.2º.  As  normas,  padrões  e  procedimentos  aprovados  por  esta
Portaria ficam à disposição dos interessados na Divisão de Inspeção e Fiscalização
Vegetal da Superintendência de Produção Vegetal desta autarquia.

Art.3º.  Esta Portaria  entra  em vigor  na data de sua publicação e
revoga quaisquer disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2003.

                         Altino Rodrigues Neto
                        Diretor-Geral substituto



NORMAS, PADRÕES E PROCEDIMENTOS PARA CERTIFICAÇÃO DE MATERIAL
PROPAGATIVO DE BATATA (Solanum tuberosum L.)  NO ESTADO DE MINAS
GERAIS

1 - OBJETIVO DAS NORMAS

As presentes normas têm como objetivo fixar as diretrizes básicas que deverão ser obedecidas
por aqueles que se habilitarem a produzir material propagativo de batata (Solanum tuberosum
L.) no Estado de Minas Gerais.

2 - DA FINALIDADE E OBJETIVOS DA CERTIFICAÇÃO

A certificação de sementes e mudas é o processo pelo qual se garante que estes materiais foram
produzidos com plena segurança de sua origem genética e que atendem aos procedimentos e
padrões estabelecidos na legislação vigente.

A certificação tem por objetivos principais a preservação da identidade genética, a produção de
material com baixos níveis de defeitos, infecção ou infestação de pragas. 

3 - DA ENTIDADE CERTIFICADORA

A entidade certificadora no Estado de Minas é o Instituto Mineiro de Agropecuária, conforme
Portaria  nº  23,  de  27  de  janeiro  de  1982,  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento,  e Resolução nº 515, de 24 de setembro de 1999, da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

4 - DOS CONCEITOS

Para efeito destas normas:
a) material propagativo de batata: é a muda, mini-tubérculo e tubérculo produzidos no Brasil ou
no exterior,  de  acordo  com procedimentos,  normas  e  padrões  estabelecidos  legalmente,  sob
fiscalização da entidade certificadora, de forma a garantir sua identidade genética e sua sanidade;

b) campos: áreas convenientemente identificadas para a produção de material  propagativo de
batata, obedecidas às determinações legais;

 
c) semente: estrutura vegetal proveniente de reprodução assexuada, convenientemente produzida
ou preparada e que tenha finalidade específica de semeadura ou plantio;

d) plântula: material produzido em meio de cultura artificial, sob condições assépticas, obtido
por método biotecnológico ou outra técnica especial;

e) muda: estrutura vegetal proveniente de reprodução assexuada, convenientemente produzida e
que tenha finalidade de plantio, oriunda de plântulas ou mini-tubérculos básicos; 

f) mini-tubérculo básico: tubérculos produzidos pelas mudas aclimatadas em ambiente protegido
(casa de vegetação com telado anti-afídeos), com padrões que atendam aos níveis de tolerância
normatizados;



g) pragas: qualquer espécie, raça ou biótipo de vegetais, animais ou agentes patogênicos, nocivos
para os vegetais ou produtos vegetais;

h)  etiqueta  de  identificação  e  certificação  - autentica  a  origem  e  a  sanidade  do  material
propagativo  de  batata,  dando  a  garantia  de  que  na  produção  e  classificação  dos  tubérculos
contidos na embalagem, foram observados os dispositivos regulamentares da certificação.

5  -  DO  PRODUTOR  HABILITADO  PARA  A  PRODUÇAO  DE  MATERIAL
PROPAGATIVO DE BATATA

Pessoas  físicas  ou  jurídicas,  de  direito  público  ou  privado,  registrados  no  Ministério  da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento como produtores de sementes ou mudas e devidamente
credenciados no Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, a cada safra.

6 - DO CREDENCIAMENTO DOS CAMPOS OU CULTIVOS PROTEGIDOS

6.1. Pedido de credenciamento

Para produzir  material  propagativo  de batata das classes básicas,  registrada ou certificada,  o
produtor  deverá  solicitar  o  credenciamento  das  áreas  à  Divisão  de  Inspeção  e  Fiscalização
Vegetal do Instituto Mineiro de Agropecuária, a cada safra, que deliberará sobre a solicitação.

O pedido deverá ser feito em formulário próprio, assinado pelo produtor e responsável técnico,
no  caso  de  pessoa  física,  e,  em  se  tratando  de  pessoas  jurídicas  (empresas,  associações  e
cooperativas), pelo representante legal, juntamente com os associados ou cooperados, além do
responsável técnico.

Deverão  ser  obedecidos  rigorosamente  os  seguintes  prazos  limites  estabelecidos  para  a
solicitação de credenciamento junto ao IMA:
a) safra das águas (plantio de agosto a dezembro): 15 de setembro;
b) safra da seca (plantio de janeiro a março): 15 de fevereiro;
c) safra de inverno (plantio de abril a julho): 31 de maio.

6.1.1.  O  documento  de  comprovação  de  origem  do  material  de  multiplicação  deverá  ser
encaminhado,  preferencialmente,  junto com o pedido de credenciamento  ou,  no mais tardar,
junto com o laudo de plantio.

6.2. Da concessão ou negação do credenciamento

O IMA analisará o pedido de credenciamento e,  caso seja concedido,  o responsável técnico
receberá a carta, contendo o seu número na entidade certificadora.

O Pedido do credenciamento será negado ao produtor que:
a)  não  possuir  o  registro  de  produtor  de  sementes  ou  mudas no  Ministério  da  Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, no Estado de Minas Gerais;
b) não apresentar condições mínimas e estrutura para produzir sementes ou mudas;
c) enviar a documentação fora dos prazos estipulados;
d) não ter completado o processo de documentação das safras anteriores, a não ser que apresente
justificativa plausível para o ocorrido;



d) desobedecer qualquer determinação contida nestas normas, bem como outras que venham a
ser publicadas posteriormente. 

7- DAS CULTIVARES A SEREM PRODUZIDAS

Só poderão ser certificados materiais propagativos originados de cultivares de batata (Solanum
tuberosum L.)  inscritas  no  Registro  Nacional  de  Cultivares  -  RNC do Serviço  Nacional  de
Proteção de Cultivares – SNPC, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo
que, para as cultivares protegidas por esse Serviço, será exigido do produtor o contrato original
(ou cópia autenticada) de licenciamento do obtentor da cultivar ou representante legal no Brasil.

8 - DAS CLASSES DE CERTIFICAÇÃO

Semente genética - é a semente assexuada, produzida sob a responsabilidade e o controle direto
da instituição criadora da cultivar, e mantida dentro das características de pureza genética.

Semente básica - é a semente assexuada, que resulta da multiplicação da semente genética ou
semente básica (mudas, mini-tubérculos ou tubérculos) destinada à renovação dos campos sob
certificação, produzida sob as condições e normas técnicas, de forma a assegurar o seu estado de
sanidade, respeitando os níveis de tolerância estabelecidos.

Semente registrada - é a semente assexuada, que resulta da multiplicação da semente básica ou
registrada, destinada à implantação dos campos sob certificação, produzida sob as condições e
normas  técnicas,  de  forma  a  assegurar  o  seu  estado  de  sanidade,  respeitando  os  níveis  de
tolerância estabelecidos.

Semente  certificada  -  é  a semente assexuada,  resultante  da multiplicação das classes básica,
registrada ou certificada, produzida sob condições e normas técnicas estabelecidas, de forma a
assegurar o estado de sanidade, respeitando os níveis de tolerância estabelecidos.

9 - DA PRODUÇÃO DE MATERIAL PROPAGATIVO

9.1. Das instalações:

O  interessado  deverá  ter  à  disposição  laboratório  credenciado  para  a  realização  de  exames
fitossanitários, e dispor de câmara frigorífica adequada à armazenagem de batata-semente.

Para  produção  de  mini-tubérculos  básicos  e  mudas  básicas  será  exigida  casa-de-vegetação
protegida com tela anti-afídeos. 

9.2. Do material de origem

O  produtor  deverá  dispor  de  material  de  origem  com  sanidade  comprovada  e  respectivo
certificado, reconhecido pelo Instituto Mineiro de Agropecuária.

Os campos para certificação deverão ser plantados com material devidamente identificado, de
classe própria para tal fim, sujeitos a verificações do estado fisiológico e sanitário pelo Serviço
de Defesa Fitossanitária do Instituto Mineiro de Agropecuária ou do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. 



Para os campos destinados à produção de material da classe básica somente serão aceitas mudas,
tubérculos ou mini-tubérculos de origem genética ou básica.

Para os campos destinados à produção de semente da classe registrada,  o interessado deverá
utilizar-se de material de propagação das classes básica e registrada.

Para os campos destinados à produção de semente certificada, o interessado deverá utilizar-se de
material de propagação das classes básica, registrada ou certificada.

10 - DOS CAMPOS PARA PRODUÇÃO

Recomenda-se que os campos para certificação, em ambientes protegidos e/ou céu aberto, sejam
instalados em terrenos sobre os quais não haja suspeita de ocorrência de pragas.

10.1. Escolha das áreas

As áreas selecionadas para a instalação desses campos deverão satisfazer  uma das seguintes
exigências conforme a classe pretendida para certificação:

a)  para  as  classes  básicas  e  registradas:  nunca  terem  sido  cultivadas  com batata  (Solanum
tuberosum L.) ou outra solanácea, ou sido utilizadas para produção de batata-semente em que
não  foi  constatada  a  presença  da  bactéria  Ralstonia  solanacearum,  do  fungo  Spongospora
subterrânea e  Fusarium  solani (Tipo  eumartii)  e   estejam  isentas  da  presença  de  plantas
voluntárias;

b)  para a classe certificada:  admite-se terem sido destinadas à produção de batata  ou outras
solanáceas  há  mais  de  5  anos,  e  que  não  tenha  sido  constatada  a  presença  de  Ralstonia
solanacearum, do fungo Spongospora subterranea e Fusarium solani (Tipo eumartii) e estejam
livres da presença de plantas voluntárias de batata;

10.2. Tamanho dos campos e glebas

Para efeito de inspeção, os campos deverão ser divididos em glebas ou lotes demarcados. 

Os campos serão identificados por letras do alfabeto e as glebas por número.

 As glebas constituirão lotes distintos e manterão identificação como tal até o final do processo
de produção.

 As glebas ou lotes serão armazenados e identificados em separado, para fins de inspeção de
mudas, mini-tubérculos e tubérculos, análise laboratorial e emissão de documentação.

A área  mínima  para  cada  cultivar  será  de  um e  dois  hectares  para  as  classes registradas  e
certificadas,  respectivamente,  salvo quando a origem do material  for  mudas/ mini-tubérculos
básicos, que não terão limite.  

O produtor deverá dividir seu campo em glebas ou lotes conforme os limites de área abaixo: 



área máxima do campo (em ha)
básica registrada certificada

3,0 4,0
Podendo dividi-lo em glebas ou lotes com
área mínima de 0,5 ha

5,0
Podendo dividi-lo em 
glebas ou lotes com área
mínima de 1,0 há

10.3. Isolamento dos campos 

Os  campos  destinados  à  produção  de  material  propagativo  deverão  ter  um  distanciamento
mínimo de 3 metros de outras culturas ou batata-consumo.

No caso de campos com outras cultivares de batata ou de classes diferentes, o distanciamento
deverá ser de 1,5 metro ou duas linhas de plantio.

Para campos de mesma cultivar deverá ser deixada uma linha sem plantio, para a divisão de
glebas.

O isolamento deverá ser, também, topográfico, ou seja, o campo destinado à produção de classe
superior deve estar acima dos campos de produção das classes inferiores e de campos de batata-
consumo.

10.4. Condução técnica dos campos

Os campos deverão ser conduzidos de maneira a mantê-los nas melhores condições agronômicas
e fitossanitárias, de modo a permitir condições favoráveis às inspeções, e  mantidos livres de
soqueiras ou plantas voluntárias de batata.

A  erradicação  de  plantas  portadoras  de  sintomas  de  moléstias  transmissíveis  por  tubérculo,
misturas varietais, variantes genéticos, plantas fracas entre outras, somente poderá ser iniciada
após  a  1ª  inspeção  de  campo,  sendo  obrigatória  a  erradicação  freqüente  (até  o  início  da
senescência  das  plantas)  e  completa  de  todas  as  plantas  com  sintomas  de  anormalidades
especificadas na tabela de tolerância.

Plantas  com  sintomas  de  doenças,  cujo  padrão  de  tolerância  seja  zero,  não  deverão  ser
erradicadas em momento algum. 

11- DAS INSPEÇÕES

Entende-se por inspeção o processo do RT que acompanha o controle da produção de sementes,
em todas as fases, incluindo o beneficiamento e o armazenamento, até a devida identificação.

11.1. Fase de campo:

11.1.1.  As inspeções  de campo terão  a  finalidade  de  verificar  a  observância  dos limites  de
tolerância e demais disposições destas normas, sendo estabelecidas duas de campo, em nível de
gleba, durante o ciclo vegetativo da cultura.



A primeira inspeção de campo deverá ser realizada até 40 dias após a emergência das plantas e a
segunda, antes do início da senescência das plantas. 

As inspeções do campo deverão cobrir uniformemente toda a área da gleba em exame, devendo,
aleatoriamente, processar-se uma amostragem de 1,5% das plantas para a classe básica, 1% para
a registrada e 0,75% para a certificada.

A amostragem para teste em laboratório deverá ser processada na segunda inspeção de campo ou
armazém, por gleba, devendo cobrir a área correspondente de maneira uniforme, coletando-se
aleatoriamente 220 tubérculos (ou folhas) por hectare para a classe básica, 100 para a registrada
e 60 para a certificada. Após amostragem no campo, a morte de ramas deverá ser processada
imediatamente.

Na ocasião da segunda inspeção,  será feita  uma estimativa de produção por hectare,  quando
serão coletadas as amostras para análise fitossanitária (testes de laboratório).

As inspeções de campo poderão ser repetidas, quando solicitadas pelo produtor ou responsável
técnico. A nova inspeção, quando deferida, deverá ser realizada imediatamente, não podendo ser
alteradas as condições de campo.

A critério do inspetor, poderão ser realizadas tantas inspeções complementares quantas julgadas
necessárias.

A ocorrência  de qualquer  praga não quarentenária,  regulamentada  com tolerância  zero,  bem
como  pragas  exóticas,  deverá  ser  comunicada  imediatamente  pelo  responsável  técnico  ao
inspetor do IMA.

 Na constatação de pragas com tolerância zero, em campos ou glebas, fica a critério do inspetor,
após estudo detalhado in loco, a condenação parcial ou total do campo ou gleba.

Para a definição da condenação do campo ou da gleba, o inspetor deverá levar em consideração:
a) a forma da ocorrência, se em reboleira ou em caráter generalizado;
b) a localização da gleba em relação ao campo. Se a ocorrência de pragas com tolerância zero
for em glebas situadas na parte alta do campo, todo ele deve ser condenado.

Quando a ocorrência  de pragas com tolerância  zero se verificar  em várias  glebas,  o  campo
deverá ser condenado.

No caso da possibilidade técnica e sanitária da condenação apenas da gleba, devido à ocorrência
de  pragas  com tolerância  zero,  o  inspetor  de  campo determinará  que  a  colheita  das  glebas
aprovadas para semente se dê em primeiro lugar.

A prática da “morte da rama” é obrigatória para as todas as classes, quando a coleta de amostra
para teste de laboratório for feita no campo.

 
 A ocorrência de infestação tardia generalizada de pulgão, em campos onde não se adotou a
“morte  da rama”,  é  motivo  de condenação do campo,  por  parte  do inspetor  ou responsável
técnico para a produção de batata-semente.



11.1.2. As mudas básicas serão inspecionadas na fase de aclimatação, quando serão amostradas
para indexação de vírus.

Serão amostrados 0,5% das mudas de cada lote, retirando-se o terço superior da plântula. O lote
deverá ter no mínimo 400 e no máximo 5.000 plantas.

Na aclimatação, serão eliminadas as mudas fracas e com características diferentes das cultivares
em produção.

11.1.3. A produção de mini-tubérculos será inspecionada na fase de pré-colheita, ocasião em que
será feita a amostragem de folhas para indexação de vírus e de mini-tubérculos da mesma planta
para os demais patógenos. Essa inspeção deverá ser realizada antes do início da senescência das
plantas, coletando-se 0,5% do estande do lote. Após a amostragem, a morte de ramas deverá ser
processada imediatamente.

11.2. Fase de pós-colheita 

As  inspeções  de  mini-tubérculos  básicos  e  tubérculos,  nesta  fase,  têm  como  objetivos  a
verificação  da  sua  maturidade,  estado  de  aderência  da  película,  conformação,  tamanho,
uniformidade e limpeza, bem como, a quantificação da presença de pragas, danos causados por
insetos, danos fisiológicos, danos mecânicos e misturas de cultivares.

Essa inspeção será realizada no armazém, após o beneficiamento e classificação por tipo, sendo
de  responsabilidade  do  produtor  disponibilizar  o  material  para  ser  amostrado,  conforme
orientação do inspetor. 

A amostragem para  a  inspeção dos  tubérculos  deverá  ser  feita  obedecendo ao Anexo II  da
Instrução Normativa nº 18, de 5 de setembro de 2001, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Em mini-tubérculos será amostrado 1% do número total de mini-tubérculos de cada lote.

 11.3. Dos testes de diagnose de pragas

A diagnose das pragas, relacionadas na Instrução Normativa nº 18/2001, será realizada pelas
instituições oficiais credenciadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Os testes serão obrigatórios para todas as classes, realizados com a planta ou partes dela.

Os lotes não aprovados para a produção de batata-semente na classe em que foram inscritos,
poderão ser destinados à produção de sementes da classe subseqüente, desde que estejam dentro
dos seus limites de tolerância.

12 - DA CONDENAÇÃO DOS CAMPOS
 
Os campos destinados à certificação serão condenados pelo descumprimento dessas normas e
pelos seguintes motivos:
a) documentação contendo dados inexatos sobre o campo ou origem da batata-semente utilizada;
b) não cumprimento das medidas de isolamento;



c) não execução da erradicação, quando recomendada;
d) presença de colônias de insetos vetores de viroses;
e) presença de plantas voluntárias de batata;
f)  deficiência  de  tratos  culturais  ou  existência  de  outras  condições  que,  por  aumentarem  a
ocorrência de falhas ou afetarem o desenvolvimento normal e uniforme das plantas, dificultem o
perfeito reconhecimento de plantas anômalas e, portanto, dificultem as inspeções de campo;
g) presença de rebrota após a morte da rama;
h) ocorrência, em qualquer fase do ciclo, de doenças ou pragas exóticas, consideradas de grande
periculosidade, além da condenação do campo, será prescrita pelo órgão competente do Estado e
da União de Defesa Fitossanitária, a destruição integral das plantas e seus mini-tubérculos ou
tubérculos, sem que o produtor tenha direito de indenização.

13 - DAS COMPETÊNCIAS

13.1. Da entidade certificadora:
a) oficializar  normas,  padrões e procedimentos referentes à produção e inspeção de material
propagativo de batata;
b) promover a inspeção da produção, desde a fase do plantio até o armazenamento;
c) coletar amostras e remetê-las ao laboratório oficial credenciado;
d) conceder e propor o cancelamento do registro de produtor de sementes ou mudas junto ao
Ministério da  Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
e) fornecer, quando solicitado, a relação dos produtores;
f) autorizar a confecção de etiquetas de identificação da embalagem e emitir os certificados;
g) estimular e promover a capacitação de pessoal técnico vinculado à inspeção da produção de
batata-semente;
h) avaliar os documentos elaborados e enviados pelo responsável técnico ou produtor;
i) manter atualizados os dados referentes à produção de batata-semente;
j)  promover  o  treinamento  e  a  capacitação  do  pessoal  envolvido  na  produção  de  material
propagativo de batata, no Estado de Minas Gerais.

13.2. Do inspetor 
a)  inspecionar  as  diversas  fases  do  processo  de  produção,  emitir  os  respectivos  laudos  de
inspeção,  coletar  amostras  para  análise  fitossanitária  e  remetê-las  ao  laboratório  oficial
credenciado;
b) observar as irregularidades constatadas por ocasião das inspeções, advertindo para as medidas
corretivas a serem adotadas;
c)  recusar  temporariamente  as  condições  de  beneficiamento,  armazenamento  e  instalações
complementares, até que sejam sanadas as irregularidades constatadas;
d)  condenar,  parcial  ou totalmente,  os campos de produção e os lotes de sementes pela não
observância das normas técnicas vigentes;
e) acompanhar a atuação dos responsáveis técnicos no que diz respeito à vistoria do campo, a
fim de avaliar o trabalho em desenvolvimento e examinar seus livros de anotações;
f) orientar o responsável técnico e o produtor, visando aprimorar o processo produtivo;
h)  cumprir  as  presentes  normas,  procedimentos  e  padrões,  bem como,  quaisquer  alterações
publicadas a posteriormente;
i) detectar irregularidades que caracterizam desobediências aos dispositivos legais e às presentes
normas, naquilo possível de ser penalizado, tomando as providências necessárias à autuação do
infrator.



13.3. Do responsável técnico:
a)  ser  engenheiro  agrônomo  registrado  no Conselho  Regional  de  Engenharia,  Agronomia  e
Arquitetura - CREA/MG, ou ter visto nesse Conselho;
b)  assistir  e  acompanhar  todas  as  fases  de  produção,  orientando  o  produtor  em  todas  as
atividades inerentes ao processo;
c) seguir as normas e orientar o produtor no cumprimento das presentes normas, procedimentos
e padrões;
d) cumprir  o número mínimo de vistorias, nas fases abaixo, enviando os laudos ao IMA, no
máximo vinte dias após cada fase:

1º laudo - plantio;
2º laudo - floração;
3º laudo - pré-colheita/estimativa da safra;
4º laudo - beneficiamento e armazenamento;

e) orientar o produtor no preenchimento dos documentos necessários, bem como na identificação
das embalagens;
f) acompanhar os inspetores durante as inspeções;
g) receber as instruções e recomendações do inspetor;
h) comunicar ao Instituto Mineiro de Agropecuária todas as alterações que venham a ocorrer na
atividade produtiva;
i)  participar  das  reuniões  que  envolvam  assuntos  relacionados  à  produção  de  material
propagativo de batata para as quais for convocado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária ou
Comissão Estadual de Sementes e Mudas-CESM/MG.

13.4. Do produtor:
a) requerer ao IMA o credenciamento dos campos para produção de material propagativo de
batata, respeitando rigorosamente as datas estipuladas nestas normas;
b) cumprir estas normas, bem como demais instruções e procedimentos oriundos do IMA e do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
c) enviar, no prazo fixado, a documentação prevista nestas normas;
d)  comunicar  qualquer  alteração  ou  irregularidades  ocorridas  nas  informações  inicialmente
prestadas por ocasião do registro no IMA;
e) comunicar imediatamente ao IMA o encerramento, a venda ou a transferência das atividades,
bem como alteração da Razão Social;
f) cumprir as instruções do responsável técnico;
g) efetuar os pagamentos relativos à taxa de certificação de sementes.

14 - DA COLHEITA E DO ARMAZENAMENTO

A produção de cada gleba/lote aprovado nas inspeções de campo deverá ser identificada em
separado de outras glebas/lotes.

Os mini-tubérculos e tubérculos deverão ser armazenados, separados e identificados por lotes ou
campos e mantidos em depósitos separados daqueles utilizados para consumo.

15 - DA CLASSIFICAÇÃO

Os tubérculos colhidos de cada gleba constituirão um lote distinto e serão inspecionados durante
o período de armazenagem, depois de classificados e embalados.



Para  cada  lote  de  mini-tubérculos  e  tubérculos  inspecionados,  será  preenchido  o  laudo  de
inspeção, no qual serão registrados os resultados do exame de amostras do lote, expressos em
percentagens de pragas e defeitos encontrados. 

Os tubérculos serão classificados em tipos,  de acordo com o tamanho em milímetros (mm),
conforme a seguir:

tipos de tubérculo diâmetro transversal do tubérculo (mm)
0 acima de 60*
I 50 a 60
II 40 a 50
III 30 a 40
IV 23 a 30
V 16 a 23
VI 13 a 16
VII 10 a 13
VIII abaixo de 10

*Tipo permitido somente para as classes básica e registrada. 

Na classe certificada, tubérculos acima de 60 mm só poderão ser certificados para a instalação de
campos do próprio produtor.

A tolerância de mistura de tipos de tamanho não poderá exceder a 5% (cinco por cento) da
mesma embalagem.

Poderá ser permitida a reclassificação do lote de mini-tubérculos e tubérculos que não tenha
satisfeito aos limites de tolerância por defeitos, que não afetem a sanidade do lote.

Condenação dos lotes:
Os mini-tubérculos e tubérculos não serão certificados se não cumprirem as presentes normas e,
ainda, pelos motivos seguintes:
a) tentativa de fraude quanto à origem e classificação;
b) outras negligências, que venham a comprometer a finalidade da certificação;
c) não atenderem os padrões.
16 - DA EMBALAGEM 

16.1. Tubérculos

Deverão ser embalados em caixas ou sacos novos, adequados para tal fim, com capacidade de
até  30  kg  de  peso  líquido.  Os  mini-tubérculos  poderão  ser  comercializados  por  unidades,
respeitando o limite  de peso.  Toda embalagem deverá conter,  obrigatoriamente,  no exterior,
etiqueta  oficial  de  certificação  autorizada  pela  entidade  certificadora,  contendo  os  seguintes
dizeres:
a) nome do produtor e número de registro;
b) cultivar;
c) classe/sub-classe;



d) geração;
e) tipo;
f) peso líquido;
g) identificação do lote;
h) data da colheita;
i) data da certificação;
j) local de produção.

A etiqueta oficial de certificação terá a coloração de acordo com a classe a que se refere:
a) cor branca, para classe básica;
b) cor roxa, para classe registrada;
c) cor azul, para classe certificada.

É proibida qualquer rasura na etiqueta ou qualquer alteração das informações nela contida.

16.2. Mudas

Serão comercializadas em bandejas, por unidade,  devidamente identificadas com as seguintes
informações:
a) nome, endereço e número de registro do produtor no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento;
b) designação da espécie e cultivar; 
c) identificação do lote.

17 - DA DOCUMENTAÇÃO

Os lotes aprovados receberão o “Certificado de Semente ou Mudas”, conforme modelo anexo, e
autorização para confecção das etiquetas, mediante pagamento da taxa de certificação.

18 - DA COMERCIALIZAÇÃO

Em  qualquer  fase  do  processo  de  comercialização  de  material  propagativo  de  batata,  a
embalagem é obrigada a portar a etiqueta de identificação e certificação.

Para a comercialização, o documento hábil é a nota fiscal ou nota do produtor. No corpo da nota
deverá constar obrigatoriamente:
a) nome do destinatário e local do destino;
b) número do certificado;
c) cultivar, classe e subclasse;
d) quantidade de volume e peso.

Para o transporte de mudas, além da nota fiscal, é obrigatório o acompanhamento da Permissão
de Trânsito Vegetal - PTV.

Somente poderá ser comercializado o material  propagativo que possuir  toda a documentação
constante nestas normas.

19 - DAS PENALIDADES



Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a inobservância das determinações constantes
nas  presentes  normas,  sujeita  o  infrator  às  sanções  que,  de  acordo  com  sua  gravidade  ou
reincidência, serão as seguintes:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão da comercialização;
d) apreensão;
e) condenação;
f) suspensão de registro;
g) cassação de registro.
 
As medidas corretivas recomendadas pelo inspetor no laudo de inspeção deverão ser adotadas no
prazo estabelecido, sob pena de configurar falta grave, e terão efeito de advertência. As demais
sanções serão apuradas por processo administrativo, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento.

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Será  de  responsabilidade  do  produtor  o  pagamento  da  análise  fitossanitária  do  material
propagativo oriundo de importação, bem como do produzido com objetivo de certificação.

As  reivindicações  ou  sugestões  do  produtor  e  dos  demais  segmentos  da  cadeia  produtiva,
objetivando  a adequação e  a  atualização das  presentes  normas,  deverão  ser  encaminhadas  à
Comissão Estadual de Sementes e Mudas - CESM/ MG ou ao Instituto Mineiro de Agropecuária
- IMA.

Os casos omissos, não previstos nas presentes normas, serão resolvidos pelo Instituto Mineiro de
Agropecuária, ouvida a Comissão Estadual de Sementes e Mudas de Minas Gerais - CESM/MG.

TABELA 1

Limites máximos de tolerância e porcentagens para anormalidades nas inspeções da produção de
batata-semente.

ANORMALIDADES/
PRAGAS   

BÁSICA REGISTRADA CERTIFICADA

1a 
inspeção

2a 
inspeção

1a 
inspeção

2a 
inspeção

1a 
inspeção

2a 
inspeção

A - VIROSES

mosaico leve 2,5 1,5 5,0 4,0 8,0 6,0
mosaico severo 0,5 0,5 1,0 0,5 3,0 1,0
enrolamento de folhas 3,0 2,0 4,0 3,0 5,0 4,0



limite 4,0 3,0 5,0 4,0 10,0 8,0
B - OUTRAS CAUSAS

Murcha Bacteriana
(Ralstonia solanacearum) 0 0 0 0 0 0

Canela Preta e Talo Oco

(Erwinia spp) 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 6,0

Mistura Varietal 0,5 0,0 1,0 0,5 3,0 1,5

Também são causas  de  condenação  fatores  que  indiquem a  má  condução do campo,  como
colônias de pulgões, plantas voluntárias, rebrota após a destruição ou morte da folhagem, assim
como aqueles que dificultem a identificação de plantas anômalas, tais como  efeitos climáticos
(seca  e  geada),  fitotóxicos,  fisiológicos  (plantas  fracas)  e   patológicos  (Rhizoctonia  solani,
Phytophtora  infestans,  Alternaria  spp,  outras  viroses  e  outros)   que  ultrapassarem 10% do
número total de plantas. 

TABELA 2

Limites máximos de tolerância, em porcentagem, de viroses em tubérculos analisados em 
laboratório

VIROSE BÁSICA REGISTRADA CERTIFICADA
PVX 0,5 1,0 2,0
PVY 2,0 6,0 10,0

PLRV 2,0 5,0 10,0
PVS 0,5 1,0 1,5

Limite 4,0 10,0 15,0



TABELA 3

Limites máximos de tolerância, em porcentagem, na inspeção de tubérculos de batata-semente. 
ANORMALIDADES/PRAGAS BÁSICA REGISTRADA CERTIFICADA
Sarna comum (Streptomyces spp)

* tubérculos acima de 1/8 da superfície atacada 2,0 3,0 5,0
* tubérculos abaixo de 1/8 da superfície atacada 20,0 20,0 20,0

* tubérculos com até de 1/16 da superfície
atacada

30,0 30,0 30,0

Sarna prateada (Helminthosporium solani)

* tubérculos acima de 1/8 da superfície atacada 2,0 3,0 5,0
* tubérculos abaixo de 1/8 da superfície atacada 20,0 20,0 20,0

* tubérculos com até de 1/16 da superfície
atacada

30,0 30,0 30,0

Crosta Preta (Rizhoctonia solani)

* Tubérculos acima de 1/8 da superfície atacada 2,0 3,0 5,0
* Tubérculos abaixo de 1/8 da superfície atacada 20,0 20,0 20,0

* Tubérculos com até de 1/16 da superfície
atacada

30,0 30,0 30,0

OUTRAS PRAGAS
Pulgão (número de pulgão) 0 0 0

Ralstonia solanacearum 0 0 0
Fusarium solani (Tipo eumartii) 0 0 0

Phytophtora infenstan 0 3,0 5,0
Erwinia spp 0,5 1,0 2,0

Meloidogyne spp (Nematóides das galhas) 0,5 1,0 2,0
Fusarium spp 2,0 2,5 3,0
Alternária spp 3,0 5,0 7,0

limite (outras pragas) 7,0 8,0 10,0
DANOS CAUSADOS POR INSETOS

Traça (Phthorimaea operculella) 2,0 3,0 5,0
danos causados por outros insetos 5,0 7,0 10,0

limite 5,0 7,0 10,0
DANOS FISIOLÓGICOS

embonecamento, fendas, coração oco, coração
preto

mancha chocolate (mancha interna) 10,0 12,0 15,0
Tubérculo vitrificado, broto fino, dano de

desfolhan-
Te, deficiência de cálcio, queimadura (sol) 3,0 4,0 5,0

limite 10,0 12,0 15,0
DANOS MECÂNICOS

batidas, cortes, esfolamento 10,0 12,0 15,0
MISTURAS

mistura Varietal 0,0 1,0 1,5
mistura de estado fisiológico 1,0 2,0 3,0

mistura de tamanho 5,0 5,0 5,0
limite 5,0 6,0 7,0

Obs: esses limites também deverão ser observados, quando for o caso, nas análises laboratoriais.
TABELA 4



 Amostragem de batata-semente

tamanho do lote
(embalagem 30

kg)

tamanho do lote
(tonelada)

embalagens a serem
amostradas

(dez por cento)
(embalagem 30 kg)

embalagens a
serem amostradas

(dez por cento)
tonelada

amostra principal
(números de
tubérculos)

1.000 30,0 100 3,00 300
1.250 37,5 125 3,75 375
1.500 45,0 150 4,50 450
1.750 52,5 175 5,25 525
2.000 60,0 200 6,00 600
2.500 75,0 250 7,50 750
3.000 90,0 300 9,00 900
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