
                           PORTARIA Nº. 489, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2002.

DELIMITA  REGIÕES  PRODUTORAS  DE  CENOURA  DO
ESTADO DE MINAS GERAIS E INSTITUI O CERTIFICADO
DE ORIGEM E QUALIDADE.

O  DIRETOR  -  GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19, inciso XI,
do Regulamento baixado pelo Decreto n.º 33.859, de 21 de agosto de 1992, tendo
em vista o disposto no artigo 2º , inciso XLVI do mesmo diploma legal, e nos artigos
2º, 3º , e 23 do Decreto nº 41.406, de 30 de novembro de 2000,

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

considerando  que  a  produção  de  alimentos  de  origem
certificada atende à preocupação do consumidor com a melhoria da qualidade de
vida e a saúde,

considerando  a  aptidão  de  regiões  do  Estado  de  Minas
Gerais para cultura da cenoura, e os seus predicados climáticos que influem sobre a
qualidade das raízes, 

considerando  o  resultado  dos  trabalhos  de  “Zoneamento
Agroclimático” do Estado de Minas Gerais,

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam assim delimitadas as Regiões produtoras de
cenoura no Estado de Minas Gerais: 

I - REGIÃO SUL DE MINAS: compreendendo as áreas
geográficas delimitadas pelos paralelos 21º 13‘ a  22º 10‘ de latitude e 45º 0‘  a 47º
20‘ de longitude, abrangendo o sul de Minas Gerais até a altura da cidade de Lavras.
A Região caracteriza-se por áreas de topografia ondulada, entre suave e forte e
altitudes entre 700 e 1080 m, com temperatura amena, variando entre 19º e 21º.
Apresenta precipitação entre 1200 e 1500 mm. 

 II - REGIÃO DO ALTO PARANAÍBA: compreendendo as
áreas geográficas delimitadas pelos paralelos 20º 42‘ e 19º 27‘ e pelos meridianos



47º 57‘  e 49º 45‘,  abrangendo parte da região do triângulo mineiro,  incluindo os
municípios  de  Uberaba  e  Uberlândia.  Apresenta  precipitação  pluviométrica  entre
1200 e 1500 mm, com temperatura média de 19º a 21º.

III  -  REGIÃO  CENTRAL:  compreendendo  as  áreas
geográficas delimitadas pelos paralelos 22º 38‘ e 21º 18´ e pelo meridiano 45º 42´ e
44º e 23´, incluindo toda a região do Campo das Vertentes, com temperatura média
entre 19º e 21º, potencialidade de clima, solo e precipitação pluviométrica entre 1200
e 1500 mm. 

Art.  2º  -  Fica  instituído  o  CERTIFICADO  DE  ORIGEM  E
QUALIDADE  da  cenoura  de  acordo  com  as  regiões  produtoras  previstas  nesta
Portaria, conforme modelo anexo. 

   Art.  3º  -  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


