
PORTARIA Nº 590, DE 23 DE MAIO DE 2003

DISPÕE  SOBRE  PRODUÇÃO  DE  MUDAS  FISCALIZADAS  DE
ABACAXI NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

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

considerando  o  disposto  no  Decreto  Federal  nº  81.771,  de  7  de
junho de 1978, que regulamenta a Lei nº 6.507, de 19 de dezembro de 1977,

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam alteradas as normas e os padrões para a produção de
mudas fiscalizadas de abacaxi anexas à Portaria nº 363/2000, de 11 de janeiro de 2000,
que passam a vigorar com a redação do Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º - As normas e os padrões ora aprovados ficam à disposição
dos interessados na Divisão de Inspeção e Fiscalização Vegetal da Superintendência de
Produção Vegetal desta autarquia.

Art.  3º  -  Permanecem  inalteradas  todas  as  disposições  que  não
colidirem com as do presente instrumento.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Belo Horizonte, 23 de maio de 2003.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral



ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 590/2003

NORMAS E PADRÕES PARA FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ABACAXI

1 - DO CREDENCIAMENTO DAS MUDAS
O prazo limite para o produtor solicitar o seu credenciamento para produção de mudas
fiscalizadas é:
a) por seccionamento do caule, rebento ou coroa - anterior ao plantio;
b) em abacaxizais existentes (mudas convencionais) - até a indução do florescimento.

2 - DA PRODUÇÃO
A produção de mudas de abacaxi no Estado de Minas Gerais poderá ser executada a
partir de:

I - SECCIONAMENTO DO CAULE, REBENTO OU COROA
O  canteiro  de  propagação  e  o  viveiro  devem  ser  instalados  pelo  menos  500  m
(quinhentos metros) distante de abacaxizais adultos e em áreas onde não tenha sido
cultivado abacaxi por um período mínimo de um ano, condicionado à inspeção prévia.

A reinstalação de canteiros de propagação e viveiro em uma mesma área só poderá ser
feita um ano após a retirada das mudas produzidas anteriormente.

Os caules  deverão ser  selecionados de plantas  aparentemente sadias  e  que tenham
produzido fruto de acordo com o padrão da variedade.

O canteiro de propagação e o viveiro deverão ser mantidos sob controle de pragas e da
erradicação das plantas atacadas. Não se permite durante o período de formação das
mudas, uma incidência de pragas que causam danos econômicos superiores a 3% (três
por cento) das plantas.

As  mudas  deverão  ter  o  tamanho  de  20  (vinte)  a  50  (cinqüenta)  cm  em  qualquer
variedade, e o peso entre 150 (cento e cinqüenta) gramas e 300 (trezentos) gramas na
variedade Pérola e Jupí e entre 200 (duzentos) gramas e 400 (quatrocentos) gramas na
variedade Smooth Cayenne.

II - ABACAXIZAIS EXISTENTES (mudas convencionais)
As mudas deverão ser obtidas de plantas originárias de lavouras com baixa ocorrência de
ervas  daninhas.  Plantas  que  produziram  frutos  com  deformação  (fasciação,  coroa
múltipla,  sem coroa, e outras) e plantas com espinho do grupo Cayenne deverão ser
eliminadas na época da colheita do fruto. 

O nível de incidência de pragas não deverá ser superior a:
a) Fusariose ( Fusarium subglutinans f. sp. ananas) - 5% (dez por cento) de plantas com
sintomas da doença ou 10% (dez por cento) de frutos;
b) Cochonilha (Dysmicocus brevipes) - 10% (dez por cento) de plantas infestadas e/ou
com sintomas da praga.



Uma vez  constatada  a  ocorrência  da  praga  acima  dos  níveis  permitidos,  as  plantas
atacadas deverão ser imediatamente arrancadas e destruídas.

O tamanho e o peso das mudas deverão ser:
a)  cultivar  Pérola  e Jupí  -  o comprimento deverá estar  entre 25 (vinte e  cinco)  a 50
(cinqüenta) cm, e o peso entre 150 (cento e cinqüenta) a 400 (quatrocentos) gramas;
b) cultivar Smooth Cayenne - o comprimento deverá estar entre 25 (vinte e cinco) a 60
(sessenta) cm, e o peso entre 200 (duzentos) a 700 (setecentos) gramas. 

Para ambas as cultivares,  as mudas tipo coroa não poderão ter  comprimento e peso
inferiores a 15 (quinze) cm e 150 (cento e cinqüenta) gramas, respectivamente.

3 - DA INSPEÇÃO
Durante a fase de produção deverão ser realizadas as seguintes inspeções:

I - MUDAS DE SECCIONAMENTO
Os canteiros de propagação e viveiros deverão ser inspecionados três vezes no período
compreendido entre o plantio e a venda das mudas.

II - MUDAS CONVENCIONAIS
Os abacaxizais deverão ser inspecionados cinco vezes, sendo uma durante o período
vegetativo da cultura e três vezes desde a floração até a colheita das mudas, sendo uma
na floração, outra na maturação do fruto e outra na pós-colheita dos frutos.

4 - DA COMERCIALIZAÇÃO
As mudas destinadas à comercialização deverão ser acompanhadas de nota fiscal ou
nota de produtor e Permissão de Trânsito Vegetal - PTV, contendo:
a) nome, endereço completo e nº de registro do produtor no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA;
b) nome da espécie e variedade;
c) identificação do lote;
d) número de mudas do lote.

No caso da variedade Smooth Cayenne não deverão ser comercializadas mudas que
porventura apresentem espinhos em toda a extensão do bordo das folhas.

As mudas produzidas por seccionamento do caule não deverão apresentar, no momento
da comercialização,  sintomas de incidência  de fusariose  ou ataque de cochonilhas  e
ácaros.

Nas mudas convencionais admite-se o máximo:
a) Broca do fruto - 1%;
b) Fusariose - 3%; 
c) Cochonilha - 5%. 
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