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Portaria IMA Nº 1600, de 11 de abril de 2016 

 
INSTITUI DELIMITAÇÃO DE ÁREA 
GEOGRÁFICA. 

 
O Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, no uso da atribuição que lhe 

confere o Artigo 12, inciso I, do Regulamento a que se refere o Decreto nº 45.800, de 06 de 
dezembro de 2011, tendo em vista o disposto no Artigo 3º do Decreto nº 42.251, de 09 de janeiro 
de 2002, considerando o Memorial Descritivo emitido conjuntamente pela EMBRAPA/CAFÉ e 
EPAMIG/URESM; 

 
considerando o café, um produto fundamental para o agronegócio mineiro, representando 

importante papel sócio econômico na geração de emprego, renda e fixação do homem no campo; 
 

considerando que Minas Gerais destaca-se no cenário brasileiro como o maior produtor de 
café e sendo a região Sul de Minas a maior produtora do estado e do Brasil; 

 
considerando que o café ocupa o segundo lugar na pauta das exportações agrícolas do 

Brasil, constituindo uma das mais importantes fontes de renda para a economia brasileira; 
 

considerando a Denominação de Origem uma Indicação Geográfica que traz vários 
benefícios para a região delimitada, como agregação de valor e acesso a novos mercados (internos 
e externos), inserção de produtores ou regiões desfavorecidas, preservação da biodiversidade e do 
meio ambiente, valorização da cultura local, sendo portanto um importante instrumento de 
valorização da região; 

 
considerando que a região solicitante da denominação de origem já possui um registro de 

indicação de procedência: Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais (IG 200704) e 
 

em concordância com o Decreto nº 45.800, de 06 de dezembro de 2011, que estabelece em 
seu Artigo 26 inciso VII, como competência da Gerência de Certificação a gestão, controle e 
supervisão das regras para definição de marcas geográficas, indicações geográficas, indicações de 
procedência e denominação de origem dos produtos agropecuários e agroindustriais de forma a 
valorizar o produto genuinamente mineiro. 

 
Resolve: 

 
Art. 1º - Fica instituída a delimitação da área geográfica no âmbito do estado de Minas 

Gerais, compreendida entre as coordenadas 46º 2’ 20’’ W a 44º 34’ 28’’ W de longitude e 21º 39’ 
43’’ S a 22º 46’ 10’’ S de latitude, inserida no Complexo Serra da Mantiqueira, delimitada ao norte, 
com o município de Três Corações; a nordeste, com os municípios de São Tomé das Letras e 
Cruzília; a leste, com Aiuruoca; a sudeste, com os municípios de Alagoa, Itamonte, Itanhandu, São 
Sebastião do Rio Verde, Virginia, Maria da Fé, São José do Alegre e Piranguçu; ao sul, com o 
município de Gonçalves e com o Estado de São Paulo; a sudoeste, com os municípios de Córrego 
do Bom Jesus e Consolação; a oeste com o município de Estiva; e a noroeste, com os municípios 
de Pouso Alegre, Careaçu e Monsenhor Paulo, composta de 25 (vinte e cinco) municípios da região 
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Sul do Estado de Minas Gerais, conforme Anexo I, para fins de reconhecimento da Denominação 
de Origem MANTIQUEIRA DE MINAS, por órgão competente.  
 

Art. 2º Fica revogada a Portaria IMA nº 1579, de 23 de fevereiro de 2016. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 
Belo Horizonte, 11 de abril de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Márcio da Silva Botelho 
Diretor-Geral 
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ANEXO I 
 
 

Municípios que integram a denominação de origem denominada MANTIQUEIRA DE 
MINAS: 

 
BAEPENDI  
BRASÓPOLIS  
DOM VIÇOSO  
CAMBUQUIRA  
CAMPANHA  
CARMO DE MINAS  
CONCEIÇÃO DAS PEDRAS  
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE  
CAXAMBU  
CRISTINA  
HELIODORA  
JESUÂNIA  
LAMBARI  
OLÍMPIO NORONHA  
PEDRALVA  
POUSO ALTO  
SÃO LOURENÇO  
SOLEDADE DE MINAS  
CACHOEIRA DE MINAS  
NATÉRCIA  
PARAISÓPOLIS  
SANTA RITA DO SAPUCAÍ  
PIRANGUINHO  
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ  
SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 

 


