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PORTARIA IMA N° 2.090, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
 

Institui medidas complementares ao Programa Nacional de Controle da Ferrugem
Asiática da Soja - PNCFS - no estado de Minas Gerais.

 
A DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO, DO INSTITUTO MINEIRO DE

AGROPECUÁRIA – IMA, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 11 e o Art.
12 do Decreto nº 47.859, de 07 de fevereiro de 2020; e inciso III ,do Art. 4º, da Lei
Estadual 15.697, de 25 de julho de 2.005,

considerando a importância sócioeconômica da cultura da soja para o
Estado;

considerando a Portaria nº 306 de 13 de maio de 2021, do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa que “ Instituiu o Programa
Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja (PNCFS); RESOLVE:

Art. 1º - Ficam instituídas medidas fitossanitárias complementares para
a prevenção e o controle da Ferrugem Asiática da Soja (Phakopsora pachyrhizi ) no
Estado.

Parágrafo único - Para fins desta portaria, consideram-se:
I - sojicultor o proprietário, arrendatário ou ocupante a qualquer titulo

das propriedades produtoras de soja;
II - vazio sanitário o período definido e continuo em que não se pode

manter plantas vivas de uma espécie vegetal em uma determinada área, com
vistas à redução do inoculo de doenças ou da população de uma determinada
praga;

III - calendário de semeadura o período único para as datas de início e
término de semeadura da soja;

Art. 2º - Todo sojicultor cadastrará junto ao IMA, a cada safra, as áreas
plantadas com, no mínimo, um ponto georreferenciado da propriedade, até 30
dias após o término do plantio.

Parágrafo único - O cadastro a que se refere o caput será realizado
mediante encaminhamento da Ficha de inscrição da unidade de produção,
disponível no sítio eletrônico do IMA, por e-mail ou de forma presencial ao
escritório seccional do IMA correspondente ao município de localização da
propriedade rural.

Art. 3º - É obrigatório o cumprimento do vazio sanitário para a cultura
da soja em Minas Gerais durante 92 dias, no período de 01 de julho a 30 de
setembro de cada ano.

§ 1º – É de responsabilidade do sojicultor a eliminação das plantas de
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soja durante a vigência do vazio sanitário.
§ 2º - Todo sojicultor deverá comunicar ao IMA o cumprimento do vazio

sanitário da soja, mediante preenchimento e envio da Declaração de
conformidade fitossanitária, disponível no sítio eletrônico da instituição, até o dia
15 de julho de cada ano de acordo com as orientações constantes no sítio
eletrônico.

Art. 4º - Em caráter excepcional, durante o período do vazio sanitário,
o IMA poderá autorizar a semeadura e a manutenção de plantas vivas de soja,
com finalidade exclusiva de pesquisa cientifica, produção de semente genética ou
quando ocorrer frustração de safra que comprometa a disponibilidade de
sementes das categorias básica, C1, C2, S1 e S2, para plantio na safra seguinte.

Parágrafo único - As finalidades de cultivo previstas no caput deverão
ser previamente aprovadas pelo Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos
Agrícolas (DSV), mediante solicitação do IMA à Superintendência Federal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (SFA/MG), até o dia 30 de
abril de cada ano contendo as seguintes informações:

I - Justificativas técnicas que embasem a autorização de cultivos em
caráter excepcional para as finalidades consideradas;

II - Plano de prevenção e controle fitossanitário de Phakopsora
pachyrhizi a ser adotado nos cultivos autorizados em caráter excepcional.

Art. 5º - Para execução das atividades citadas no art. 4º desta Portaria,
o interessado deverá encaminhar ao IMA, até o dia 15 de abril de cada ano,
requerimento solicitando autorização, acompanhado de Plano de prevenção e
controle fitossanitário de Phakopsora pachyrhizi, contendo as seguintes
informações:

I – Nome e endereço do requerente;
II – Área indicada para o desenvolvimento da atividade, com dados

georreferenciados;
III – Nome e endereço do Responsável Técnico;
IV – Categoria da semente que será produzida;
V – Detalhamento dos processos de controle fitossanitário da Ferrugem

Asiática da Soja ou de contenção da disseminação de Phakopsora pachyrhizi;
VI - Declaração de responsabilidade técnica com relação às ações de

controle da Ferrugem Asiática da Soja;
VII - Justificativa técnica que embase a solicitação.
§ 1º - O plano de prevenção e controle fitossanitário de Phakopsora

pachyrhizi será analisado pelo IMA até o dia 25 de abril.
§ 2º - O IMA emitirá a autorização de plantio após manifestação

favorável do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 6º - Como medida fitossanitária complementar para racionalização
do número de aplicações de fungicida e redução dos riscos de desenvolvimento de
resistência do fungo Phakopsora pachyrhizi às moléculas químicas utilizadas como
fungicidas para o controle da Ferrugem Asiática da Soja, fica instituído o
calendário de semeadura de soja de até 140 dias com início em 25 de setembro
de cada ano.
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Parágrafo único - Em caráter excepcional, o IMA poderá autorizar a
semeadura de soja fora do período previsto no caput desde que o interessado
atenda o disposto no art. 10 da Portaria Mapa nº 306, de 13 de maio de 2021.

Art. 7º – Compete ao IMA fiscalizar o cumprimento dos períodos do
vazio sanitário e do calendário de semeadura, dos cultivos autorizados em caráter
excepcional, bem como acompanhar o monitoramento da ocorrência da praga
durante o período de safra.

Art. 8º - O descumprimento do disposto nesta portaria sujeitará os
infratores, além das sanções previstas no artigo 11 da Lei Estadual n° 15.697, de
25 de julho de 2005, às responsabilidades civil e penal cabíveis.

Art. 9º - Ficam revogadas as Portarias IMA nº 1503, de 09 de junho de
2015 e nº 1916, de 06 de maio de 2019 e o art. 1º da Portaria IMA nº 2009, de 29
de outubro de 2020.

Art. 10 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2021.
 

Cristiane Almeida Santos
Diretora-Geral em exercício

 
Documento assinado eletronicamente por Cristiane Almeida Santos,
Diretora Geral em Exercicio - Instituto Mineiro de Agropecuária, em
24/09/2021, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 35732963 e o código CRC 48441999.

Referência: Processo nº 2370.01.0021121/2021-80 SEI nº 35732963
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