
PORTARIA Nº 312, DE 12 DE JANEIRO DE 1999.

ESTABELECE  PADRÕES  E  ESPECIFICAÇÕES  PARA  A
CLASSIFICAÇÃO DO CAFÉ NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA
FINS DE CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM.

O   DIRETOR-GERAL   DO   INSTITUTO   MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19, incisos I e
XI, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, e de acordo com os incisos IV, XII e
XXXII do artigo 2º do mesmo diploma legal, tendo em vista o disposto no artigo 2º da
Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992, visando dar cumprimento ao Decreto nº 38.559,
de 17 de dezembro de 1996,

considerando a importância de definir a qualidade do café produzido no
Estado;

considerando,  ainda,  a  necessidade  de  determinar  os  padrões  e  as
especificações para a classificação do café destinado à certificação de origem;

considerando,  finalmente,  a  importância  dessas  definições  para
padronizar os procedimentos de classificação de café,

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer padrões e especificações para a classificação do
café da espécie Coffea arábica.

Art. 2º - As especificações de que trata esta Portaria baseiam-se nas
normas e padrões determinados pelo Decreto nº 27.173, de 14/09/1949.

Art. 3º - Para efeito desta Portaria consideram-se grãos defeituosos os
grãos  ou  pedaços  de  grãos  que  apresentem  algumas  das  características  abaixo
descritas:

I  -  pretos:  grãos  ou  pedaços  de  grãos  que  se  apresentem
opacos,  de  coloração  preta  interna  e  externamente,  como  resultado  de  intensa
fermentação;

II  -  pretos/verdes:  grãos ou pedaços de grãos de coloração
preto brilhante, proveniente de maturação interrompida pela colheita prematura, seca
inadequada  dos  frutos  verdes  ou  geada,  e  diferenciam-se  dos  pretos  quanto  à
coloração amarelada interna dos grãos;



III - verdes: grãos que não atingem a maturação, apresentando
película prateada aderida e coloração verde característica;

IV - ardidos: grãos ou pedaços de grãos que se apresentam
visivelmente fermentados, com alteração da cor interna e externa, achocolatado;

V  -  chochos  ou  mal  granados:  grãos  que  se  apresentam
enrugados, sem consistência e com pouca massa interna;

VI - conchas: fruto formado pela fecundação de dois óvulos na
mesma loja, com formato de concha;

VII - brocados: grãos ou pedaços de grãos que se apresentam
danificados pela broca do café, porém com o máximo de 3 (três) furos;

VIII  -  brocados  rendados;  grãos  ou  pedaços  de  grãos
danificados pela broca de café e que apresentam mais de 3 (três) furos;

IX  -  quebrados:  pedaços  de  grãos  sadios  decorrentes  do
processo de beneficiamento;

X - côco: café não descascado;

XI  -  marinheiros:  grãos  que  ainda  se  encontram envolvidos
pelo pergaminho;

XII  -  mofados:  grãos ou pedaços de grãos que apresentam
colônias de fungos (embolorados), visíveis a olho nu.

Art. 4º - O café será classificado em Grupos, Classes e Tipos, devendo
ser identificado ainda quanto ao tamanho, obedecendo os seguintes critérios:

I - Grupos: segundo a apresentação, o café será classificado
em 2 (dois) grupos, assim denominado: 

a) café não beneficiado: fruto fisiologicamente desenvolvido e
maduro, depois de colhido, com polpa e ou pergaminho; 

b) café beneficiado: fruto maduro que submetido a processo de
beneficiamento fica desprovido de seu tegumento original (polpa e pergaminho).

II  -  Classes:  o  café  beneficiado  será  classificado,  quanto  a
forma das favas, em:



a) chato: café que apresenta mais de 80% (oitenta por cento)
de  grãos  planos  convexos,  proveniente  de  fruto  normal  com  duas  sementes
justapostas,  oriundas do desenvolvimento em lojas separadas,  cuja  classificação se
processa através de peneiras de crivos circulares ou redondos;

b) moca: café que apresenta mais de 80% (oitenta por cento)
de  grãos  arredondados,  proveniente  do  aborto  de  uma  das  lojas  do  fruto,  cuja
separação é feita através de peneiras de crivos retangulares e alongados;

c)  bica  corrida:  café  que  não  se  enquadra  nas  classes
anteriores e se apresenta constituído por várias classes.

III - Tipos: café classificado conforme especificação da Tabela
1 do artigo 6º desta Portaria.

Art.  5º  -  Entende-se  por  impureza  e  matéria  estranha  os  detritos
encontrados em uma amostra que serão considerandos, para efeito de classificação,
como defeito, podendo ser.

I - pau: pedaços de pau proveniente da abanação imperfeita,
classificados em grande e pequeno;

II  -  pedras:  pedras  de  diversos  tamanhos:  grande,  média  e
pequena, provenientes da abanação imperfeita;

III - torrões: porções do solo, divididas em grandes, médias e
pequenas, provenientes da abanação imperfeita;

IV - casca: partes do invólucro exterior que revestem o fruto e a
semente;

V - grãos de outros produtos: grãos ou pedaços de grãos de
outros produtos encontrados na amostra de café;

VI - outras impurezas: quaisquer detritos encontrados em uma
amostra que não os definidos acima.

Art. 6º - O café será classificado em 7 (sete) tipos, conforme o número
de  defeitos  apresentados  na  amostra  de  trabalho  de  300  (trezentos)  gramas,
obedecendo as seguintes tabelas:



TABELA 1

Classificação

DEFEITOS TIPOS PONTOS DEFEITOS TIPOS PONTOS
4 2 + 100 46 5 - 50
4 2-5 2 + 95 49 5-5 5 - 55
5 2-10 + 90 53 5-10 - 60
6 2-15 + 85 57 5-15 - 65
7 2-20 2/3 + 80 61 5-20 5/6 - 70
8 2-25 + 75 64 5-20 -75
9 2-30 + 70 68 5-30 - 80

10 2-35 + 65 71 5-35 - 85
11 2-40 + 60 75 5-40 - 90
11 2-45 3 + 55 79 5-45 6 - 95
12 3 + 50 86 6 - 100
13 3-5 + 45 93 6-5 - 105
15 3-10 + 40 100 6-10 110
17 3-15 + 35 108 6-15 - 115
18 3-20 + 30 115 6-20 6/7 - 120
19 3-25 ¾ + 25 123 6-25 - 125
20 3-30 + 20 130 6-30 - 130
22 3-35 + 15 138 6-35 - 135
23 3-40 + 10 145 6-40 - 140
25 3-45 4 + 5 153 6-45 7 - 145
26 4 BASE 160 7 - 150
28 4-5 - 5 180 7-5 - 155
30 4-10 -10 200 7-10 - 160
32 4-15 - 15 220 7-15 - 165
34 4-20 - 20 240 7-20 7/8 - 170
36 4-25 4/5 - 25 260 7-25 - 175
38 4-30 - 30 280 7-30 - 180
40 4-35 - 35 300 7-35 - 185
42 4-40 5 - 40 320 7-40 8 - 190
44 4-45 - 45 340 7-45 - 195

360 8 - 200



TABELA 2

Equivalência em defeitos:

Nº DE OCORRÊNCIAS TIPO DE DEFEITO Nº DE DEFEITOS
1 grão preto 1
1 pedra, pau ou torrão grande 5
1 pedra, pau ou torrão médio 2
1 pedra, pau ou torrão

pequeno
1

1 Côco 1
1 casca grande 1
2 Ardidos 1
2 Marinheiros 1

2 a 3 cascas pequenas 1
2 a 5 Brocados 1

3 Conchas 1
5 Verdes 1
5 Quebrados 1
5 chochos ou mal granados 1

   

Art.  7º  -  A classificação do café beneficiado,  por  peneiras,  obedecerá as seguintes
tabelas:

TABELA 1

Classificação dos cafés chato e moca por peneira:

Classificação do café quanto à forma do
grão

nº da(s) peneira(s)

chato grosso 17 e maiores
chato médio 15 e 16

Chatinho 12, 13, 14
moca grosso 11 e 13
moca médio 10
Moquinha 8 e 9



TABELA 2

Ordem de montagem das peneiras para separação de café “bica corrida”
(a dimensão do diâmetro das peneiras é de até 19/64 polegadas)

ordem peneira forma fava
1º 19/20 chato graúda
2º 13 moca graúda
3º 18 chato graúda
4º 12 moca graúda
5º 17 chato boa
6º 11 moca boa
7º 16 chato média
8º 10 moca média
9º 15 chato miúda

10º 9 moca miúda
11º 14 chato miúda
12º 8 moca miúda
13º 13 chato miúda
14º 12 chato miúda
15º 11 chato miúda
16º 10 chato miúda
17º 9 chato miúda

Art. 8º - A peneira que apresentar valor inferior a 10% (dez por cento)
será  somada  à  peneira  imediatamente  superior  ou  inferior,  conforme  o  caso,  não
devendo ocorre quebra na seqüência de montagem das peneiras.

Art.  9º  -  Deverá  ser  indicado  o  percentual  encontrado  no  fundo  da
peneira,  ou  seja,  o  material  que  não  ficou  retido  em  nenhuma  das  peneiras
relacionadas na Tabela 2 do artigo 7º desta Portaria.

Art.  10 -  Quanto à cor,  o  café deve-se apresentar  uniforme em tom
verde escuro brilhante, variando conforme tabela de cores.

Art. 11 - Quanto à seca o café será considerado:

I - seca boa: aquela que confere ao café uniformidade na cor,
consistência dos grãos, indicando ter sido bem conduzida deste a colheita;



II  -  seca  má:  aquela  em  decorrência  da  qual  os  grãos  se
apresentam machados ou úmidos e ou excessivamente secos;

III - seca regular: intermediária entre as situações

Art. 12 - Quanto ao preparo o café será classificado em:

I - café de terreiro ou natural: café processado por via seca, em
seu estado natural;

II - café despolpado ou lavado: café processado por via úmida
e degomado;

III  -  café  cereja  descascado  ou  semi-lavado:  é  o  café
descascado,  seco  no  pergaminho,  sem  degomar,  apresentando  mucilagem  e  sem
presença de processo fermentativo.

Art.  13 -  Na determinação da qualidade do café serão realizadas as
seguintes provas:

I - prova de torração: será realizada em torradores especiais
constituídos  de  forno,  tambor  giratório,  ventilador  e  resfriador  com amostra  de,  no
mínimo, 150 (cento e cinqüenta) gramas, livre de impurezas,  sujidades ou matérias
estranhas;

II  -  prova de xícara:  será realizada para a determinação da
qualidade da bebida, em função do gosto, do ofalto e do tacto. 

Art. 14 - A torração do café será classificada do seguinte modo:

I - torração fina: quando a totalidade dos grãos apresentar cor
homogênea e sem imperfeições;

II - torração boa: aquela que apresentar poucas irregularidades
na  cor  e  no  aspecto  dos  grãos  de  café,  com máximo  de  2% (dois  por  cento)  de
imperfeição;

III  -  torração regular:  quando apresentar maior irregularidade
na cor e no aspecto, com máximo de 10% (dez por cento) de imperfeição;

IV - torração má: quando não se enquadrar em nenhuma das
situações acima descritas.

Art. 15 - A torração do café despolpado será considerada característica
quando  a  maioria  dos  grãos  apresentarem  a  membrana  do  sulco  ventral  do  grão



prateada, clara e bem nítida, e os cafés de terreiro apresentarem cor achocolatada em
todo o grão.

Parágrafo único - O café despolpado que não apresentar as
condições  acima  definidas  será  classificado  como  torração  “não  característica”,
perdendo a condição de café despolpado.

Art. 16 - Na prova de xícara será determinada a qualidade da bebida do
café, conforme definição a seguir.

I - bebida mole: traduz um gosto agradável, brando e doce;

II - bebida estritamente mole: apresenta todos os requisitos da
bebida mole, porém mais acentuados;

III  -  bebida apenas mole:  quando o  seu sabor  é  levemente
suave, inferior aos anteriores, mas sem adstringência ou asperezas de paladar;

IV - bebida dura: quando apresentar gosto acre, adstringente e
áspero, mas sem paladares estranhos;

V - bebida riada: café com leve sabor típico de iodofórmio;

VI - bebida rio: café que apresenta cheiro e gosto acentuado de
iodofórmio;

VII - rio zona: café com características bem mais acentuadas
que a bebida rio, com cheiro e gosto acentuado de ácido fênico.

Parágrafo  único.  As  provas  de  xícara  para  o  mercado
internacional deverão ser testadas em 10 (dez) xícaras e para o mercado interno em 6
(seis) xícaras, acrescentando-se uma a cada 1000 (mil) sacas.

Art.  17  -  Na  prova  de  xícara,  além da  definição  do  tipo  de  bebida,
poderão ainda ser detectados nuances de sabor, como: cafés encorpados, sem corpo,
com leve acidez cítrica e com acidez acética.

Parágrafo único. Deverão ainda ser considerados, quando da
apreciação da bebida, a ocorrência de gostos estranhos, como: de terra, mofo, azedo,
chuvado, avinagrado ou fermentado.

Art. 18 - A amostragem do café será feita de acordo com as normas
contidas no Capítulo VII,  da Portaria nº 263/98, de 12/01/98, do Instituto Mineiro de
Agropecuária-IMA.



Art. 19 - Não será permitido, nas embalagens, o emprego de dizeres,
gravuras ou desenhos que induzam a erro ou a equívoco, quanto a origem, a qualidade
e a quantidade embalada.

Art. 20 - Toda embalagem deve conter as especificações de qualidade e
marcas,  rotuladas ou etiquetadas em lugar  de destaque,  de fácil  visualização e de
forma inviolável.

Art.  21  -  O  produto  classificado  será  certificado  conforme  normas
estabelecidas   na   Portaria  nº  263/98,  de  12/01/98,  do   Instituto   Mineiro  de
Agropecuária - IMA.

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

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, em Belo Horizonte, aos 12 (doze)
de janeiro de 1999.

Eduardo Antônio Pinto Campelo
Diretor-Geral


