
 

 

   PORTARIA Nº 250/97, 8 DE  AGOSTO DE 1997. 
 
 
   DETERMINA ERRADICAÇÃO DE POMARES CÍTRICOS. 
 
 
   O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-
IMA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 19, incisos I e XI, do Decreto nº 
33.859, de 21 de agosto de 1992, e para atender o previsto no artigo 2º, inciso XII, do 
mesmo diploma legal, 
   considerando o disposto no artigo 36 do Regulamento de Defesa 
Sanitária Vegetal, aprovado pelo Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, 
   considerando a fácil dispersão da bactéria Xanthomonas axonopodis pv. 
citri, agente causal, da doença Câncro Cítrico, 
   considerando que a planta pode estar contaminada com a bactéria 
Xanthomonas axonopodis pv. citri, e não apresentar sintomas, 
   considerando que as plantas desses pomares são oriundas de viveiro 
erradicado pela presença da bactéria, 
   considerando que esta doença não tem tratamento sob o ponto de vista 
agronômico, 
   considerando que a freqüência da bactéria tem aumentado em razão da 
presença da larva minadora nas folhas das plantas cítricas, 
   considerando que a bactéria Xanthomonas axonopodis pv. citri ainda 
não foi detectada no Estado de Minas Gerais e que compete ao Instituto Mineiro de 
Agropecuária-IMA, impedir sua disseminação no Estado, visando preservar a citricultura 
mineira, 
 
 
   RESOLVE: 
  
 
   Art. 1º - Determinar, como única medida técnica de Defesa Sanitária 
Vegetal, a imediata erradicação das plantas cítricas oriundas do viveiro do Senhor Carlos 
Roberto School, localizado no município de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, plantados nos 
pomares dos seguintes citricultores: 
 
   1. Celso Aparecido Costa, Fazenda do Futuro, Município de Curvelo; 
   2. Luiz Antônio Tófalo, Fazenda Eldorado, Município de Comendador 
Gomes; 
   3. Geraldo Botelho Fazenda Santíssima Trindade, Município de 
Brumadinho. 
 
   Art. 2º - Determinar, ainda, que a completa erradicação das plantas dos 
referidos pomares seja efetuada pelas Delegacias Regionais de Curvelo, Uberaba e Belo 
Horizonte. 
 



 

 

   Art. 3º - É facultado às Delegacias Regionais, mencionadas no artigo 
anterior, requisitar o auxílio das Polícias Civil e Militar do Estado, nos termos do parágrafo 
único, do artigo 25, da Lei nº 10.594, de 07 de janeiro de 1992, e solicitar, se necessário, o 
auxílio do ilustre representante do Ministério Público da jurisdição dos municípios onde se 
localizam as Fazendas que terão as plantas cítricas erradicadas, objetivando o pleno 
cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
   Art. 4º - 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 8 (oito) dias do mês de agosto de 1997. 
 
 
 

 
Antônio Cândido Martins Borges 

Diretor-Geral 
 
 


