
PORTARIA Nº 165/95, DE 27 DE ABRIL DE 1995.

DELIMITA  REGIÕES  PRODUTORAS  DE  CAFÉ  DO  ESTADO  DE  MINAS
GERAIS PARA A INSTITUIÇÃO DO CERTIFICADO DE ORIGEM.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA,
no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 19, incisos I e XI, e o Anexo II, incisos
I e XI, do Decreto nº 33.859, de 21 agosto de 1992, para atender o disposto no inciso
XLVI, dos artigos 2º e 5º do mesmo diploma legal,

considerando a importância sócio-econômica da cultura do Café para o Estado
de Minas Gerais,

considerando as  dificuldades para  a  caracterização do Café  produzido  nas
diferentes regiões ecológicas do Estado,

considerando o crescimento das exportações da produção mineIra de Café e a
necessidade de identificação das regiões produtoras,

considerando o conteúdo do trabalho denominado “Aptidão climática para a
qualidade da bebida das principais regiões cafeeiras de arábica no Brasil” de autoria do
extinto Instituo Brasileiro do Café, 

considerando os resultados das pesquisas intituladas “Qualidade do Café nas
diferentes regiões do Estado” e “Zoneamento Agroclimático para a cultura do Café” ,
realizadas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG,

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam delimitadas as regiões para a produção de Café no Estado de
Minas Gerais em: Região Sul de Minas, Região dos Cerrados de Minas, Região das
Montanhas de Minas e Região do Jequitinhonha de Minas, conforme o Anexo Único
desta Portaria,

I -  A  Região Sul  de  Minas compreende  as  áreas  geográficas  delimitadas
pelos  paralelos  21º  13’  a  22º  10’  de  latitude  e  44º  20’  a  47º  20’  de  longitude,
abrangendo a  Região do Sul  de  Minas,  parte  das Regiões do Alto  São Francisco,
Metalúrgica e Campo das Vertentes. Caracteriza-se por áreas elevadas, com altitude de
700 a 1.080m., com temperatura amena, sujeitas a geada, com moderada deficiência
hídrica e possibilidade de produção de bebida fina, sendo que, quando próximas de
represas, apresenta elevada umidade relativa, com produção de Café de bebida dura
a rio.

II - A Região dos  Cerrados de  Minas compreende  as  áreas  geográficas
delimitadas pelos paralelos 16º 37’ a 20º 13’ de latitude e 45º 20’ a 49º 48’ de longitude,



abrangendo  as  Regiões  do  Triângulo  Mineiro,  Alto  Paranaíba  e  parte  do  Alto  São
Francisco e do Noroeste. Caracteriza-se por áreas de altiplano, com altitude de 820 a
1.100m., com clima ameno, sujeitas a geada de baixa intensidade e com possibilidade
de produção de bebida fina, de corpo mais acentuado.

III - A Região das Montanhas de Minas compreende as áreas geográficas
delimitadas pelos paralelos 40º 50’ a 43º 36’ de latitude e 18º 35’ a 21º 26’ de longitude,
abrangendo as regiões da Zona da Mata, Rio Doce e parte das regiões Metalúrgicas,
Campos das Vertentes e Jequitinhonha. Caracteriza-se por áreas montanhosas, com
altitude de 400m. a 700m., úmidas, sujeitas a neblina e possibilidade de produção de
Café de bebida dura a rio.

IV - A Região do Jequitinhonha de Minas compreende as áreas geográficas
delimitadas pelos paralelos 17º 05’ a 18º 09’ de latitude e 40º 50’ a 42º 40’ de longitude,
abrangendo parte das regiões do Jequitinhonha e Rio Doce. Caracteriza-se por áreas
de espigão elevado, com altitude de 1.099m., isentas de geada, com reduzido Índice de
insolação, alta umidade e possibilidade de produção de Café de bebida dura a rio.

Art.  2º  -  Fica  instituído  o  Certificado  de  Origem,  com  base  nas  regiões
cafeeiras previstas nesta Portaria, a ser conferido por esta Autarquia.

Art.  3º  -  O regulamento  do  Certificado de Origem,  mencionado  no artigo
anterior, será baixado por ato específico.

Art.  4º  -  Para  garantir  a  plena  execução  das  atribuições  previstas  nesta
Portaria,  o  IMA  poderá  credenciar  cooperativas  e  entidades  de  produtores  para  a
emissão do Certificado de Origem.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, em Belo Horizonte, aos 27
(vinte e sete) dias do mês de abril de 1995.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


