
 PORTARIA Nº 630, DE 30 DE MARÇO DE 2004.

 DEFINE CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS DO ALGODÃO
EM  CAROÇO,  ALGODÃO  EM  PLUMA,  CAROÇO  DE
ALGODÃO, LINTER E SUBPRODUTOS DO BENEFICIAMENTO
DO ALGODÃO.

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 no artigo 6º do Decreto 43.508, de 08 de agosto de 2003,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Entende-se  por  algodão  o  produto  originado  das
espécies  herbaceum,  arboreum,  hirsutum e  barbadense,  pertencentes  ao  gênero
Gossypium.

Art. 2º -  Para efeito desta Portaria, considera-se:

I - Algodão em caroço: é o produto maduro e fisiologicamente
desenvolvido, oriundo do algodoeiro, que apresenta suas fibras aderidas ao caroço e
que ainda não foi beneficiado.

II  -  Algodão  em  pluma:  produto  resultante  da  operação  de
beneficiamento do algodão em caroço.

III - Caroço de algodão: material despojado das fibras, total ou
parcialmente, por ação do beneficiamento.

IV  -  Línter:  fibras  resultantes  do  deslintamento  do  caroço  de
algodão.

V - Resíduos de algodão: produtos, ou partes deles, que foram
separados no beneficiamento ou no deslintamento ou ainda na indústria de fiação e
tecelagem.

VI - Resíduos de beneficiamento: compreende o entrelaçamento
ou enovelamento de fibras  de algodão em mistura com caroços,  cascas e outras
matérias eliminadas no beneficiamento. 

VII - Piolho: constituído de pequenos  entrelaçamentos de fibras
de algodão de vários tamanhos, em mistura com caroços, fragmentos de cascas e de
outras substâncias eliminadas durante o descaroçamento.



VIII - Fibrilha: constituída de fibras e de fragmentos destas em
mistura com impurezas eliminadas nos limpadores de pluma.

IX - Aparas: partes de amostras ou amostras inteiras de algodão
em pluma, de línter e de resíduos, depois de descartadas.

X  -  Resíduos  de  deslintamento  ou  piolho  de  línter:
entrelaçamento  ou  enovelamento  de  línter  em mistura com fragmentos  de  folhas,
cascas e outras matérias eliminadas na operação de delintamento.

XI  -  Varredura:  restos  de  algodão  em  pluma,  de  línter  e  de
resíduos diversos.

Art. 3º  - A  identificação  dos  produtos  acima   mencionados
far-se-á mediante a emissão de Certificado de Classificação em modelo próprio do
Instituto  Mineiro de Agropecuária - IMA, contendo no mínimo nome do produto, usina
de beneficiamento, município, número de ordem do fardo, peso bruto e tara, safra,
data de emissão, tipo e aspecto.

Art.  4º  -  Os  certificados  de  classificação  poderão  ainda
contemplar as características de matérias estranhas e impurezas, de comprimento,
uniformidade, resistência, alongamento, finura e cor.

Art. 5º - O algodão em pluma deverá se apresentar prensado e
enfardado, com peso bruto entre 150 kg e 250 kg, com massa específica entre 400 kg
e 700 kg por metro cúbico.

Art. 6º - Os fardos de resíduos e de restos de algodão poderão
ter peso bruto superior ou inferior aos limites estabelecidos no artigo anterior.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belo Horizonte, 30 de março de 2004.

Altino Rodriques Neto
Diretor-Geral do IMA


