
PORTARIA Nº 488, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2002.

ESTABELECE PADRÕES PARA CENOURA DESTINADA A 

CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM E QUALIDADE

O  DIRETOR  GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA – IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 12, item III do
Decreto nº 41.406, de 30 de novembro de 2000,

considerando as crescentes exigências dos consumidores nacionais
quanto  à  qualidade  dos  produtos  hortifrutigranjeiros  e  à  possibilidade  de  futuras
exportações de produtos mineiros para o Mercosul;

considerando  a  necessidade  de  estabelecer  parâmetros  que
permitam a separação da cenoura por dimensões e aparência a fim de possibilitar a
homogeneidade de lotes a serem certificados;

considerando  a  necessidade  de  estruturação  das  normas  de
produção  da  cenoura  no  que  concerne  a  qualidade,  tamanho,  tolerâncias  e
apresentação;

considerando  a  importância  de  realçar  a  qualidade  da  cenoura
produzida  no  Estado,  assegurando  um  melhor  preço  do  produto  “in  natura”  com
aumento da renda do produtor,

RESOLVE:

Art. 1º - A presente portaria tem por objetivo definir as características
de  qualidade,  embalagem,  apresentação  e  as  medidas  correlatas  para  a  cenoura
Daucus carota L. que se destina à certificação de origem e qualidade. 

Art. 2º - A cenoura destinada à certificação de origem e qualidade
deve  apresentar  as  características  da  cultivar  bem definidas,  estar  fisiologicamente
desenvolvida,  limpa,  com  coloração  característica;  livre  de  danos  mecânicos  e
fisiológicos,  de  pragas e  doenças;  isenta  de substâncias  nocivas à  saúde e  outros
defeitos relacionados nessa portaria.

Art. 3º - Fica criada a seguinte tabela de padrões para classificação
da cenoura para fins de certificação.



CLASSE COMPRIMENTO DIÂMETRO
ESPECIAL De 17 a 20 cm De 3 a 4 cm
Extra AA De 15 a 22 cm De 3 a 4,5 cm
Extra A De 11 a 20 cm De 2 a 4 cm
Extra G > de 22 cm Acima de 4,5 cm

Art.  4º  -  A  cenoura  destinada  à  certificação  deve  ser  isenta  dos
seguintes defeitos:

Defeitos graves

     1-  Dano  mecânico:  estrago  da  raiz  causado  por  manuseio  ou
utilização mecânica inadequados, atingindo mais de 10% da área ou
de 3 mm de profundidade.
2- Deformação: alteração ou desfiguração da forma primitiva. 
3- Injúria por pragas ou doenças: dano físico causado por pragas ou 
doenças.
4- Lenhosa: natureza, aspecto e consistência do lenho ou madeira.
5- Murcha: perda da turgescência da raiz, flacidez da raiz.
6- Ombro verde ou roxo: fenômeno em que a raiz não amadurece por
inteiro,  permanecendo  verde  ou  roxa  mais  de  10% de  sua  parte
superior.
7- Podridão Mole ou Seca: doença causada por fungo, caracterizada
pela necrose dos tecidos que perdem água, tornando-se ressacados
e duros.
8- Rachada: raiz com fendas ou gretas que a dividem no sentido do
comprimento.
9-  Resíduos de agrotóxicos:  presença de resíduos de agrotóxicos
detectada através de análise  laboratorial,  acima do limite  máximo
permitido (publicado por meio de monografias técnicas do Ministério
da Saúde – ANVISA).

Defeitos leves

1-  Corte  inadequado  do  caule:  corte  do  caule  em  dimensão
imprópria, superior ou inferior ao recomendado.
2- Manchas: sintoma de doença nos tecidos vegetais que altera a
coloração natural uniforme.
3- Presença de radicelas: presença de raízes pequenas e delgadas. 

Art. 5º - Para a certificação da cenoura não será admitido nenhum
índice de defeitos. 

Art. 6º - A cenoura que não satisfizer as exigências do artigo anterior
não poderá receber o certificado de origem e qualidade. 



Art. 7º - A cenoura será acondicionada em embalagem fracionada,
confeccionada com material plástico transparente, ou em bandejas de isopor, lacradas
e com capacidade de até 1 Kg.

Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2002.

                Célio Gomes Floriani
                       Diretor-Geral 
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