
PORTARIA Nº 773, DE 12 DE MAIO DE 2006.

INSTITUI INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PROTEGIDA E MARCA GEOGRÁFICA
NA REGIÃO DAS MATAS DE MINAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINEIRO
DE INCENTIVO A CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM E QUALIDADE DO CAFÉ -
CERTICAFÉ.

O DIRETOR-GERAL do INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, no
uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso X, do Regulamento baixado pelo
Decreto nº 43.415, de 04 de julho de 2003, e tendo em vista o disposto nos Decretos nº
38.559, de 17 de dezembro de 1996; e nº 41.406 de 30 de novembro de 2000,

considerando  a  importância  dos  nomes  geográficos  como  indicadores  de
preferência no sistema comercial nacional e internacional;

considerando a necessidade de adequada proteção e publicidade dos nomes
geográficos reconhecidos como centros de produção de matérias primas, bens e serviços
no Estado, no País e no exterior;

         
considerando as características do microclima serrano beneficiam  o cultivo de

café na região;

considerando  a  vocação  cafeeira  da  região  para  produção   limpa,  sem a
utilização de agrotóxicos.

RESOLVE:

Art.  1º.  Fica  instituída  a  Indicação  Geográfica  Protegida  -  IGP  com  a
denominação de SERRA DO BRIGADEIRO  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,
compreendida entre as coordenadas 42º43’11” W de longitude, delimitada pelo município
de Ervália, a 41º59’24” W de longitude, delimitada pelo município de Divino, a 20º24’36” S
de latitude, delimitada pelo município de Sericita, a 21º’19”12” S de latitude, delimitada
pelo município de Muriaé, composta de oito municípios, conforme Anexo I, com 156 Km de
perímetro.

Art. 2º. Fica instituída a Marca Geográfica compreendida entre as coordenadas
42º36’35” W a 42º22’48” W de longitude, a 20º34’12” S a 20º46’48” S de latitude, referente
ao município de Araponga com área geográfica de 304 km².

Parágrafo único.  A marca geográfica acima descrita  passa a denominar-se
CAFÉ DAS MONTANHAS DE ARAPONGA.

Art. 3º. A marca geográfica prevista nesta Portaria compreende as áreas de
produção de café dos associados da APCEA - Associação dos Produtores de Cafés de
Araponga, cuja região se caracteriza pelas ótimas condições edafo-climáticas propícias à
produção de cafés finos, conforme memorial descritivo, Anexo II desta Portaria. 



Art. 4º. As propriedades inseridas nessa área geográfica farão jus ao uso da
marca   geográfica,  desde  que   se   submetam   aos  controles  do  Programa  Mineiro
de Incentivo à Certificação  de  Origem  e   Qualidade  do Café - CERTICAFÉ, devendo,
para  tanto,  ser  cadastradas,  registradas  e  certificadas  pelo  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária - IMA.

§ 1º A Certificação far-se-á mediante auditoria ambiental e de conformidade
realizada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA, para fins de recebimento do selo de
origem e qualidade.

§ 2º A concessão do selo está condicionada aos resultados de avaliação das
auditorias efetuadas.

 
§ 3º As auditorias far-se-ão de acordo com Plano estabelecido entre o produtor

e a autoridade auditora e o previsto na Portaria nº 712, de 17 de junho de 2005, desta
Autarquia.

Art. 5º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 12 de maio de 2006.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral



ANEXO I DA PORTARIA Nº 773, DE 12 DE MAIO DE 2006

MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PROTEGIDA
DENOMINADA SERRA DO BRIGADEIRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ARAPONGA

DIVINO

ERVÁLIA

FERVEDOURO

MIRADOURO

MURIAÉ

PEDRA BONITA

ROSÁRIO DE LIMEIRA

SERICITA



ANEXO II DA PORTARIA Nº 773, DE 12 DE MAIO DE 2006

MEMORIAL DESCRITIVO

Caracterização geomorfológica, hídrica e climática

É formada pelo bioma de mata atlântica - florestas de
encostas e floresta estacional semidecidual e campos
naturais (campos de altitude).

O relevo serrano é composto por sucessivas cristas e
vales  encaixados  e  estreitos  que  proporcionam  o
surgimento  de  inúmeras  cabeceiras  de  cursos
d’água,  córregos,  ribeirões e rios que abastecem a
bacia  do  Rio  Doce.  Tem  grande  potencial  de
armazenamento  de  água  subterrânea  devido  à
função  de  recarga  hídrica  desempenhada  pela
vegetação

O clima mesotérmico, com verões brandos a quentes
e  úmidos  com  precipitações  médias  em  torno  de
1500 mm e temperatura média anual de 15º C, no
mês mais frio a 18º C no mês mais quente a 22º C,
com altitude entre 800 a 1985 m.
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