
PORTARIA  Nº 698,  25  DE  FEVEREIRO  DE  2005

ALTERA O  REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E DE QUALIDADE PARA A
CLASSIFICAÇÃO DO AGARICUS BLAZEI (MURRIL) SS. HEINEMANN OU AGARICUS
BRASILIENSIS (WASSER  ET  AL.)  BAIXADO  PELA  PORTARIA  Nº  645,  DE  2  DE
JUNHO DE 2004.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA no uso das
atribuições 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 que preceituam os artigos 42, inciso VI; 44, inciso V; e 45, inciso V, do
mesmo diploma legal,

considerando o disposto no Decreto nº 41.406, de 30 de novembro de 2000;

RESOLVE:

Art.  1º  -  Alterar  os itens abaixo descritos,  do Regulamento Técnico de Identidade e
Qualidade para a Classificação do Agaricus blazei (Murril) SS. Heinemann ou Agaricus brasiliensis (Wasser
et al), que passam a ter a seguinte redação: 

4.3.5. Pedaços de cogumelos: são cogumelos não inteiros, píleos separados, ou pedaços dele, bem como
pedaços de estipe.

9.2. Grupos: de acordo com a coloração do píleo e estipe, será classificado em três grupos: 

9.2.1. Grupo - I: constituído de cogumelos que apresentam coloração clara homogênea. 

9.2.2. Grupo - II: constituído de cogumelos que apresentam coloração rajada  até tons de marrom.

9.2.3. Grupo III: constituído de cogumelos que apresentam o píleo com coloração escura até negra.

9.3.1. Tabela 1 - Classe.

COGUMELOS INTEIROS DO GRUPO I e II

DE ACORDO COM O COMPRIMENTO LONGITUDINAL

CLASSE COMPRIMENTO (cm)

EXTRA ≥ 7,0

A < 7,0

Admite-se mistura das classes e ou grupos acima até um máximo de 10%

9.3.2. Tabela 2 - Classe.
 

COGUMELOS QUEBRADOS E PARTIDOS DO GRUPO I e II

CLASSE CARACTERÍSTICAS

B Cogumelos  quebrados  e  em  pedaços  (píleo,  separados,  ou



fragmentos destes bem como pedaços de estipe).

9.3.3. Tabela 3 - Classe.
 

COGUMELOS DO GRUPO III

CLASSE CARACTERÍSTICAS

C Cogumelos  inteiros,  quebrados  e  pedaços  (píleo,  estipe
separados,  ou  fragmentos  destes),  independentemente  do
comprimento.

Art. 2º - Acrescentar o item abaixo , referente a embalagem, com a  seguinte redação:  

11.6 Os cogumelos certificados, a critério da Entidade Certificadora, poderão ser embalados em envelope
descartável e inviolável, com dimensões de até 391mm (largura) x 470 mm (altura) com fechamento por
sistema de lacre plástico de segurança em polietileno,  constituído de pinos de um lado e do outro por
cápsulas para encaixe dos pinos de forma a lacrar o conteúdo do envelope. O sistema de fechamento é
soldado em três pontos ao filme coextrudado em três camadas de polietileno com espessura de 100 mícron
por parede. Filme na cor transparente para visualização do conteúdo, com instruções de segurança e de
manuseio do envelope. Cada envelope é codificado com sete dígitos alfanuméricos, não seqüenciais e sem
repetições, no corpo e no recibo destacável do envelope, na cor preta pelo processo Ink Jet. A numeração
do corpo do envelope será igual à do recibo destacável. Soldas laterais: soldas tipo "pouch" para maior
segurança., com identificação do selo de certificação de cogumelo do IMA.

Art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2005.

Altino Rodrigues Neto
Diretor Geral


