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Histórico 

 Parceria

 Atender demanda

Dos produtores Jaíba 



Missão

 Aplicação da portaria nº 1434, de 24 de setembro de 2014 

 Tivemos a missão de avaliar, cadastrar e monitorar  a 

situação de lavouras de mamoeiros na Região do Jaíba em 

relação à incidência do vírus da mancha anelar (Papaya

ringspot virus - type P, PRSV-P).

 Período: 01/07/2015 a 24/09/2015



Atividades desenvolvidas

 Visitas presenciais em 100% das propriedades rurais 

localizadas nos municípios de Jaíba, Matias Cardoso, 

Verdelândia, Nova Porteirinha e Janaúba;

 Contatos com produtores;



PLANO DE AÇÃO MONITORAMENTO DAS AREAS DE MAMAO – 2015

PORTARIA Nº 1434, DE 24 DE SETEMBRO DE 2014 

ITEM

DESCRIÇÃO 
RESPONSÁVEL

PELA AÇÃO

PRAZO
ACOMPANHAMENTO DA 

CONCLUSÃO DA AÇÃODEMANDA LEVANTADA P/ AÇÃO

1

1 DEMANDA:

Cumprimento do art 1°:

Art. 1º - Ficam instituídas medidas
fitossanitárias para a prevenção e o
controle do vírus da meleira e do
mosaico ou mancha anelar do
mamoeiro Carica papaya L. nos
municípios de Itacarambi, Jaíba,
Janaúba, Matias Cardoso, Nova
Porteirinha, Porteirinha e Verdelandia no
Estado de Minas Gerais.

CADASTRAR E LEVANTAR AS AREAS PLANTADAS

COM MAMAO NO NORTE DE MINAS E VERIFICAR A

PRESENÇA OU NÃO DAS VIROSES DO

MAMOEIRO.

IMA 2015 IMA/ ABANORTE



 FORAM CADASTRADOS: 01/07/2015 á  24/09/2015

 MATIAS CARDOSO : 5  AREAS COM 128 ha

 JAIBA : 13   AREAS COM 212 ha

 VERDELANDIA  :2 AREAS COM 52 ha

 JANAUBA : 2  AREAS COM 44 ha

 NOVA PORTEIRINHA : 6  AREAS COM 170 ha

 Totalizando de 28 AREAS COM 606 ha

Resultados desta Ação



Situação encontrada



 Matias Cardoso 

Situação encontrada



 Jaíba

Situação encontrada



 Jaíba

Situação encontrada



 Verdelândia

Situação encontrada



 Janaúba

Situação encontrada



 Nova Porteirinha

Situação encontrada

Área nova Recém 

Plantada



Providências Tomadas



AÇÃO  DO IMA - MONITORAMENTO DAS AREAS DE MAMAO – 2015

PORTARIA Nº 1434, DE 24 DE SETEMBRO DE 2014 

ITEM
DESCRIÇÃO 

RESPONSÁVEL

PELA AÇÃO

PRAZO
ACOMPANHAMENTO DA 

CONCLUSÃO DA AÇÃODEMANDA LEVANTADA P/ AÇÃO

2

2 AÇÃO:

Cumprimento do art. 2°:

Art. 2º - Todo proprietário, arrendatário ou
ocupante a qualquer título das propriedades
produtoras de mamão Carica papaya L. deverá
cadastrar junto ao IMA, a cada ano, as áreas
plantadas, com no mínimo um ponto
georreferenciado da propriedade.
3 AÇÃO:

Cumprimento do art. 7°:

Art. 7º- Se na inspeção forem detectadas
plantas com sintomas de Meleira ou Mosaico, o
produtor será notificado estabelecendo-se o
prazo máximo de 7 (sete) dias para realize as
vistorias e a eliminação de todas as plantas

sintomáticas.

IMA 7 DIAS IMA



Resultados



Resultados

 29 NOTIFICAÇOES AO PRODUTOR

 03 AUTUAÇÕES

 03 ERRADICAÇÕES DE AREAS ABANDONADAS 191 ha

 33 CADASTRAMENTOS E ABERTURA DOS LIVROS SANITARIOS



Resultados

ANTES
DEPOIS



Resultados

ANTES

DEPOIS



Resultados
ANTES

DEPOIS



Dificuldades



Dificuldades

Resistência de produtores;

Falta de recursos humanos;

Falta de recursos 

Financeiros;

Pouco Treinamento e 

Capacitação 



Considerações



 O sintoma observado na maioria das plantas foi de 

mosaico severo clássico, não indicando qualquer 

presença de infecção por estirpe fraca, atípica ou 

atenuada do vírus.

 As plantas observadas, na sua maioria, encontravam-se 

severamente afetadas pelo vírus.

Considerações





 Apenas uma das propriedades visitadas

(≈ 606 ha), realizava efetivamente o

“roguing”, conforme preconizado pela

Portaria nº 1434, expedida pelo IMA em

24/09/2014.

Considerações



 As demais propriedades visitadas (≈554 ha) não

realizavam corretamente o “roguing”, constituindo-

se em grande potencial de inóculo para os plantios

existentes e futuros.

 A situação observada atualmente na região é

consequência direta da não aplicação correta da

prática do “roguing” .

Considerações



Proposições educativas

da equipe



 Vazio sanitário gradual: Proibir o plantio de novas

lavouras de mamoeiro na região do Jaíba.

 Novos plantios efetuados com mudas provenientes

de viveiros certificados pelo MAPA, com a adoção

da prática do “roguing” durante todas as fases de

desenvolvimento da cultura.

Proposições educativas da equipe



 Tornar obrigatório, o cadastro de todas as propriedades

e unidades de produção de mamão.

 Tornar obrigatório o treinamento de (viruseiros) que

realizam o monitoramento nas propriedades agrícolas.

 Tornar obrigatório que o (RT) da UP realize

anotações mensais de todas as plantas doentes

erradicadas em livro de registro.

Trabalho educativo da equipe



Conclusão final



 A perpetuação do quadro atual observado

poderá, em curto prazo, inviabilizar a cultura

do mamoeiro na região, mesmo para

aqueles que praticam adequadamente as

práticas culturais recomendadas.

Conclusão final



Reflexão

A prática do “roguing” para o controle e convivência com o

vírus da mancha anelar do mamoeiro, iniciada nos anos 80

no Espírito Santo, tem permitido que o Brasil seja um grande

produtor e exportador mundial de mamão.

Trata-se de exemplo único de sucesso mundial de aplicação 

dessa prática no controle da mancha anelar.

Essa prática vem sendo aplicada com sucesso também 

no controle da meleira.



MUITO 

OBRIGADO!!!

bocaiuva@ima.mg.gov.br


