
PORTARIA Nº 805, DE 18 DE OUTUBRO DE 2006.

INSTITUI  INDICAÇÃO  GEOGRÁFICA  PROTEGIDA  E  MARCA
GEOGRÁFICA NA REGIÃO SUL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO
ÂMBITO  DO  PROGRAMA  MINEIRO  DE  INCENTIVO  À
CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM E QUALIDADE DO CAFÉ - CERTCAFÉ.

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 nºs 38.559, de
17 de dezembro de 1996 e 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 montanhoso da região

para o cultivo de café;
        

considerando a tradição da região para produção de cafés especiais;

considerando  as  características  sensoriais  da  bebida  com
reconhecimento nacional e internacional, 

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituída a Indicação Geográfica Protegida - IGP com a
denominação de REGIÃO DOS CAFÉS DA SERRA DA MANTIQUEIRA DO ESTADO DE
MINAS  GERAIS,  compreendida  entre  as  coordenadas  44º53’24”W  a  45º32’32”  W  de
longitude delimitada respectivamente pelos municípios de HELIODORA e BAEPENDI, e
21º’50”10”S a  22º15’16”S de latitude delimitada respectivamente  pelos  municípios  de
DOM VIÇOSO e CAMPANHA, composta de dezessete municípios da região do Sul de
Minas, conforme Anexo I.

Art.  2º.  Fica  instituída  a  Marca  Geográfica  denominada  CAFÉ  DA
SERRA DA MANTIQUEIRA DE MINAS GERAIS,  compreendida entre  as coordenadas
definidas no artigo anterior.

Art.  3º.  A  marca  geográfica  prevista  nesta  Portaria  compreende  as
áreas de produção de café dos associados da APROCAM - Associação dos Produtores de
Café da Mantiqueira,  com sede em Carmo de Minas, cuja região se caracteriza pelas
ótimas  condições  edafo-climáticas  propícias  à  produção  de  cafés  especiais,  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 - CERTCAFÉ, 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, 18 de outubro de 2006.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral



ANEXO I DA PORTARIA Nº 805, DE 18 DE OUTUBRO DE 2006

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

BAEPENDI

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



ANEXO II DA PORTARIA Nº 805, DE 18 DE OUTUBRO DE 2006

MEMORIAL DESCRITIVO

1. Caracterização geomorfológica, hídrica e climática

Com latitude média de 22º sul e altitude entre 850 a 1400 m, a cafeicultura regional está
implantada  acima  de  800  metros,  com temperatura  média  anual  de  19ºC.  As  baixas
temperaturas favorecem a maturação mais demorada dos frutos que resulta em formação
de mais açúcares e acidez característica que melhora a bebida. O relevo é montanhoso
com declives variando de médio a acentuado.As lavouras de café estão implantadas nas
encostas com declividade de 0% a 50% em nível, com boa drenagem de ar frio, menos
ocorrência de geadas. A precipitação pluviométrica anual média é de 2000 mm, com boa
distribuição ao longo do ano, onde o período de maio a agosto tem baixa pluviosidade,
favorecendo a colheita e preparo do café de qualidade.  A boa disponibilidade de água
associada à inclinação do solo propiciam um equilíbrio entre o fornecimento adequado e
drenagem do excesso de água. Além dessas peculiaridades climáticas, a presença de
áreas significativas de remanescentes de Mata Atlântica bem como vegetações ciliares e
grandes  número  de  nascentes,  garantem  ao  ambiente,  características  únicas  e
diferenciadas das demais regiões cafeeiras do país. A incidência desse remanescente de
Mata Atlântica cria condições de retenção especial  de umidade do ar, implicando uma
restrição da amplitude térmica durante o verão, provocando maturação mais lenta nos
frutos do café.  Este processo permite melhor  formação de açucares,  que tem relação
direta  com a qualidade final  da  bebida.  O solo  predominante  é  o  latossolo  vermelho,
amarelo  com  boa  textura  e  granulométrico,  oferecendo  condições  ideais  de
armazenamento  de  água,  drenagem  e  aeração,  necessários  ao  desenvolvimento  do
sistema radicular do cafeeiro.

2.  Influência  dos  meios  edáficos  climáticos  nas  características  sensoriais  dos  cafés
APROCAM

As  lavouras  de  café  situadas  na  área  de  abrangência  da  APROCAM  têm  como
particularidade o fato de se situarem em região montanhosa da Serra da Mantiqueira.
Considerando-se o aspecto altitude, uma vez fixada altitude média da região, verifica-se
que a cafeicultura desenvolvida por seus produtores se distribui desde 850 m até 1400
metros acima do nível do mar. A cada 100 metros além do mar, há um gradiente negativo
de temperatura média da ordem de 0,7ºC, de forma que, para fins de mapeamento das
características sensoriais das bebidas de café da APROCAM constituiu-se dois grupos:
cafés produzidos entre 850 a 1100 metros de altitude e cafés produzidos a partir de 1.100
metros  de altitude,  estabelecendo uma diferença média  de temperatura  entre  os  dois
grupos em torno de 2ºC. O primeiro grupo,  cuja  produção se concentra em áreas de
menor altitude, apresentam cafés cujas características sensoriais médias se aproximam
muito dos cafés produzidos nas regiões circunvizinhas. Cafés com aroma de média a alta
intensidade  e  acidez   com  razoável  grau  de  complexidade,  predominância  de  notas
frutadas delicadamente cítricas, como uvas itálicas e cacau. São bebidas que, uma vez
que haja bom preparo dos grãos, detém excelente qualidade. Já os grãos produzidos em
altitudes  acima  de  1.100  metros  na  região  da  APROCAM,  apresentam  algumas
particularidades especiais como: predominância de variedades como Catuaí Amarelo 47,



Mundo Novo e Bourbon  Amarelo e Vermelho; lavouras plantadas em faces de insolação
consideradas  altamente  favoráveis  para  o  pleno  desenvolvimento  dos  frutos  e
temperaturas médias mais baixas em torno de 2ºC. Este conjunto particularidades fez
surgir à bebida característica dos cafés da APROCAM, que permitem uma produção de
qualidade e personalidade sensorial estável ao longo dos anos, como: Aroma intenso, com
top-flavor  (notas  da  cabeça)  com predominância  de  notas  florais  cítricas  adocicadas,
lembrando  tangerinas  e  middle-flavor  (notas  intermediárias)  apresentando  toques  de
frutas, como uva moscatel; acidez de média a alta intensidade, com predominância da
acidez cítrica e por vezes tartárica em menor intensidade; encorpados com elevado grau
de  doçura:  sabor  intenso  adocicado,  com  predominância  típicas  da  frutose  e  notas
frutadas  de  uvas  moscatel,  proporcionando  finalização  de  média  duração.  Em termos
físicos, as altitudes elevadas, combinadas com as variedades escolhidas pelos produtores
da APROCAM, possibilitam a produção de grãos com espectro concentrado em peneiras
altas e formato alongada; coloração média é verde esmeralda intenso, tanto para os cafés
com  processamento  de  pós-colheita  por  Cerejas  Descascadas,  quanto  pelo  Natural,
devido à altitude media de produção. 


	MEMORIAL DESCRITIVO

