
PORTARIA Nº 095/94, DE 7 DE JANEIRO DE 1994.

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

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
- IMA, no uso das atribuições que lhe conferem 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, e Anexo XV,
inciso VI, do citado Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

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

RESOLVE:

Art. 1º - Fixar, com base no disposto na Portaria nº 193, de 2 de julho
de  1980,  letras  f   e  g,  normas  e  padrões  para  produção  de  mudas  certificadas  e
fiscalizadas de bananeiras, na forma do Anexo Único desta Portaria.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 7 de janeiro de 1994.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral



ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 095/94, DE 7 DE JANEIRO DE 1994.

NORMAS E PADRÕES PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS
CERTIFICADAS E FISCALIZADAS DE BANAEIRAS.

A produção de mudas de bananeiras no Estado de Minas
Gerais será executada a partir de:

A - VIVEIROS:

1. ORIGEM DO MATERIAL:

as mudas serão obtidas por meio de micropropagação
“in vitro” de ápices caulinares ou pelo método de propagação convencional, oriundas de
plantas básicas ou plantas matrizes registradas na Autarquia.

2. CLASSES DE MUDAS A SEREM PRODUZIDAS:

mudas  fiscalizadas:  quando  o  material  utilizado  for
originário de viveiros registrados na Autarquia ou da micropropagação  “in  vitro”  de
bananais existentes também registrados na Autarquia, 

mudas  certificadas:  quando  o  material  utilizado  na
micropropagação “in vitro” for originário de plantas básicas ou matrizes registradas na
Autarquia ou, ainda, quando utilizado material diretamente originário de plantas básicas
ou matrizes também registradas na Autarquia.

3. LOCALIZAÇÃO:

o acesso ao viveiros não poderá dificultar a inspeção e
este deverá estar localizado a montante de, no mínimo, 30 (trinta) metros dos bananais
e  de outros  cultivos,  notadamente  daqueles  hospedeiros  de pragas e  doenças das
bananeiras.  Não  deverão  ser  utilizados  solos  que  tenham  sido  cultivados  com
bananeiras  ou  outras  culturas  hospedeiras  de  fitoparasitas  da  bananeiras,  por  um
período mínimo de 3 (três) anos. O viveiro será identificado por uma placa, contendo o
nome da cultivar, o mês e o ano de plantio, a área plantada, o nome do produtor e do
responsável técnico, sendo imprescindível o croqui da sua localização.

4. ESPAÇAMENTO:

recomenda-se  o  espaçamento  de  1,0m a  2,5m entre
linhas e de 0,5m a 1,5m entre plantas.



5. TRATOS CULTURAIS:

as  práticas  de  adubação  e  de  irrigação  devem  ser
realizadas de modo a proporcionar um maior vigor e um maior perfilhamento no viveiro.
O controle de ervas daninhas deve ser rigoroso, mantendo o viveiros sempre no limpo,
e periodicamente a partir do momento em que as plantas atinjam 40 (quarenta) cm a 50
(cinqüenta) cm de altura, recomenda-se a eliminação das folhas velhas.

6. FITOSSANIDADE:

os  viveiros  de  produção  de  mudas  não  devem
apresentar histórico dos nematóides Radopholus similis (Cavernícola), Helicotylenchus
multicinetus e  Meloidogyne sp; Fusarium oxisporum pv.  cubense (mal-do Panamá ou
Murcha  Fusariana);  Pseudomonas  solanacearum (Moco  ou  Murcha  Bacteriana);
Erwinia musea (Erwinia) e viroses (Vírus das Cucurbitáceas).
Deve-se, contudo, efetuar um rigoroso controle da água de irrigação para evitar que se
constitua  em  veículo  de  disseminação  de  filtoparasitas.  O  nível  aceitável  para
Cosmopolites sordidus (Moleque da Bananeira) é de 5% (cinco por cento) de presença
de galerias.

7. ARRANQUIO DAS MUDAS:

o arranquio  das mudas poderá  ser  feito  quando  elas
atenderem aos seguintes padrões:

a) rizoma inteiro (tipo chifre): devem ter o peso variando
entre  1.000 (mil)  e  3.000 (três  mil)  gramas,  sendo que esses pesos referem-se às
mudas com rizomas descortiçados e com pseudocaules aparados entre 5 (cinco) e 12
(doze) centímetros do ponto de inserção da última folha viva externa (colo);

b) pedaços de rizoma: devem ter o peso variando entre
1.000 (mil) a 2.000 (duas mil) gramas;

c) é vedada a comercialização de mudas tipo “guarda-
chuva”.

8. PREPARO DAS MUDAS:

as  mudas  deverão  ser  descorticadas,  eliminando-se
todo o tecido necrosado. Recomenda-se o tratamento nematicida, fungicida e inseticida
e a desinfecção das ferramentas de trabalho usadas na extração e no preparo das
mudas.



9. INSPEÇÃO:

os  viveiros  deverão  passar  por,  no  mínimo,  uma
inspeção a cada semestre.

10. TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO:

as  mudas  ou  os  lotes  de  mudas,  a  serem
comercializados  ou  transportados,  deverão  estar  devidamente  identificados,  com
etiquetas contendo, no mínimo, o nome, o endereço, o número de registro do produtor e
a designação da espécie e da cultivar. Recomenda-se que, uma vez extraída da planta
mãe, a muda deve ser comercializada em um período de, no máximo, 7 ( sete) dias.

B - BANANAIS EXISTENTES:

bananais  já  implantados  estão  atos  a  fornecer  mudas
fiscalizadas visando atender a uma demanda imediata, por um período de 24 (vinte e
quatro) meses, contados a partir da publicação da presente Portaria.

CARACTERÍSTICAS A SEREM OBSERVADAS:

1. IDADE:

as  mudas  poderão  ser  extraídas  de  bananais  em
produção com até 5 (cinco) anos de idade.

2. LOCALIZAÇÃO:

o acesso ao bananal não pode dificultar a inspeção e
este  deverá,  estar  localizado  a  montante  de,  no  mínimo,  30m  (trinta  metros)  de
bananais e de outros cultivos, notadamente daqueles hospedeiros de pragas e doenças
das bananeiras.

O bananal será identificado por uma placa contendo o
nome da cultivar, o mês e o ano de plantio, a área plantada, o nome do produtor e do
responsável técnico, sendo imprescindível o croqui de localização.

3. TRATOS CULTURAIS:

as práticas de controle de ervas daninhas,  adubação,
irrigação e desfolha devem ser realizadas de modo a assegurar o vigor do bananal.



4. FITOSSANIDADE:

os  bananais  não  deverão  apresentar  histórico  dos
nematóides  Radopholus  similis (Cavernícola),  Helicotylenchus  multicinetus e
Meloidogyne  sp;  Fusarium  oxisporum  pv.  cubense (  Mal-do-Panamá  ou  Murcha
Fusariana); Pseudomonas solanacearum ( Moco ou Murcha Bacteriana); Erwinia musea
(Erwinia)  e  viroses  (Vírus  das  Cucurbitáceas).  Deve-se,  contudo,  efetuar  rigoroso
controle da água de irrigação para evitar que se constitua em veículo de disseminação
de fitoparasitas.

o nível aceitável para Cosmopolites soridus (Moleque da
Bananeira) é de 5% (cinco por cento) nas mudas (presença de traços de galerias).

5. CONDUÇÃO:

os bananais deverão ser conduzidos de modo a permitir
o desenvolvimento de, no máximo, 5 (cinco) brotações simultâneas por planta.

6. ARRANQUIO:

o  arranquio  das mudas poderá  ser  feito  quando  elas
atenderem aos seguintes padrões:

a) rizoma inteiro (tipo chifre): devem ter o peso variando
entre 1.000 (mil)  e 3.000 (três mil)  gramas.  Esses pesos referem-se a mudas com
rizomas  descorticados,  com  pseudocaules  aparados  entre  5  (cinco)  e  12  (doze)
centímetros do ponto de inserção da última folha viva externa (colo);

b) pedaços de rizoma: devem ter peso variando entre
1.000 (mil) e 2.000 (dois mil) gramas;

c) é vedada a comercialização das mudas tipo “guarda-
chuva”.

7. PREPARO DAS MUDAS:

as  mudas  deverão  ser  5escortiçadas,  eliminando-se
todo o tecido necrosado. Recomenda-se o tratamento nematicida, fungicida e inseticida
e a desinfecção das ferramentas de trabalho usadas na extração e no preparo das
mudas.



8. INSPEÇÕES:

os  viveiros  deverão  passar  por,  no  mínimo,  uma
inspeção a cada semestre.

9. TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO:

as  mudas  ou  os  lotes  de  mudas,  a  serem
comercializados  ou  transportados,  deverão  estar  devidamente  identificados,  com
etiquetas contendo, no mínimo, o nome, o endereço, o número de registro do produtor e
a designação da espécie e da cultivar. Recomenda-se que, uma vez extraída da planta
mãe, a muda deve ser comercializada em um período de, no máximo 7 (sete) dias.

C - MICROPROPAGAÇÃO “IN VITRO”:

1.  SELEÇÃO  E  COLHEITA  DO  MATERIAL
PROPAGATIVO:

a)  o  material  utilizado  na  micropropagação  “in  Vitor”
poderá ser originário de plantas básicas ou plantas matrizes registradas na Autarquia
dando origem às mudas certificadas ou de viveiros existentes, também registrados na
Autraquia, que darão origem às mudas fiscalizadas;

b)  da  variedade  a  ser  micropropagada  deve-se
selecionar as plantas sadias, com características próprias da cultivar e retirar gemas
apicais  e/ou  laterais  de  mudas  “tipo  chifre”  ou  extraí-las  diretamente  do  tecido
meristemâtico do “coração”;

c) todo lote de mudas, a ser micropropagado, deverá no
campo ou em casas de vegetação, sendo proibida a utilização de material “in vitro”.

2. PROCESSO LABORATORIAL:

a)  os  explantes  extraídos  de  gemas  provenientes  de
plantas  selecionadas  (ítem  “a”  do  nº  1)  deverão  ser  esterilizadas,  em  condições
assépticas para que não comprometam a qualidade fitossanitária das mudas;

b)  o  número  de  subculturas  não  poderá  exceder  o
máximo de 5 (cinco);

c)  fica  proibido  o  processo  de  multiplicação  via
embriogênese somática, através de “callus” para a produção de mudas comerciais.

3. ACLIMATAÇÃO:

a) as plântulas enraizadas deverão ser cultivadas em estufas ou
casas de vegetação,  protegidas do contato com afídeos transmissores de viroses e



cultivadas em substrato esterilizado, bem como acondicinadas em sacos de polietileno
ou em bandejas, até completarem o período de aclimação;

b)  durante  o  período  de  aclimatação,  as  mudas  em  formação
devem  ser  observadas  para  a  detecção  e  a  eliminação  de  todas  as  plantas  com
características fora do padrão da variedade a que pertencem;

c) a fase de aclimatação deve ocorrer em condições de perfeita
higiene, a fim de se evitar o contato com patógenos e insetos prejudiciais à cultura, que
possam ser disseminados pela futura muda;

d)  o  período  de  aclimatação  deve  perdurar  até  que  as  mudas
atinjam uma altura mínima de 15 (quinze) centímetros, quando, então elas poderão ser
liberadas aos produtores.

4. IDENTIFICAÇÃO:

a)  cada  lote  de  mudas  produzido  deverá  estar
identificado com o nome e o número de registro do laboratório produtor, o número do
lote, a espécie e a cultivar.


