
Anexo I 
 

 
INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA 

REGULAMENTO TÉCNICO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE 
DO QUEIJO ARTESANAL DE MINAS GERAIS 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E CERTIFICAÇÃO 

 

Á R E A S PROCEDIMENTOS PARA AUDITORIA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

T E M Á T I C A S O B R I G A T Ó R I A S R E C O M E N D A D A S P R O I B I D A S P E R M I T I D A S COM  
RESTRIÇÃO   

1. CAPACITAÇÃO         

1.1 Segurança alimentar Capacitação técnica higiênico-
sanitária para a manipulação 
das matérias primas e dos 
queijos Minas Artesanal. 
Higiene pessoal (curso de boas 
práticas de fabricação 
ministrado pela EMATER). 

  Ausência de capacitação 
técnica higiênico-sanitária para 
a manipulação das matérias 
primas e dos queijos Minas 
Artesanal (curso de boas 
práticas de fabricação 
ministrado pela EMATER). 
Ausência de higiene pessoal. 

  

1.2 Organização de 
produtores 

  Capacitação técnica em gestão 
da produção de queijo artesanal, 
formação de associação de 
produtores de queijos Minas 
Artesanal. 

    

1.3 Comercialização   Capacitação técnica em 
comercialização e marketing,  

    

1.4 Segurança no trabalho Capacitação técnica em 
segurança humana, conforme 
legislação vigente, 
trabalhadores registrados, 
instalações sanitárias. 

Observar as recomendações 
técnicas de Segurança e Saúde 
no Trabalho – Prevenção de 
Acidentes conforme legislação 
vigente. 

Exploração de mão de obra 
infantil/adolescente. 

  

1.5 Educação ambiental Capacitação técnica em 
conservação e manejo de solo e 
água e proteção ambiental, 
destino de efluentes líquidos e 
sólidos (da fabricação, do 
esgoto, de medicamentos, 
material de limpeza e animais 
mortos). 

 Lançamento de resíduos 
líquidos e sólidos sem 
tratamento diretamente em 
cursos d’água. 

  

2. ORGANIZAÇÃO DE   Inserção em sistema de     



PRODUTORES organização e integração no 
contexto da produção de queijo 
minas artesanal e instituição de 
mecanismos de gestão 
regionalizada e representativa da 
base produtora (associações). 

3.RECURSOS NATURAIS         

3.1 Planejamento 
ambiental 

 Organização da atividade do 
sistema produtivo de acordo com 
a região, respeitando suas 
funções ecológicas de forma a 
promover o desenvolvimento 
sustentável, mediante a 
execução, controle e avaliação 
de planos dirigidos à prevenção 
e/ou correção de problemas 
ambientais (solo, água, fauna, 
flora e homem). 

    

3.2 Água Canalizada da fonte ao depósito 
ou caixa d’água, filtrada antes 
de chegar ao reservatório,  
clorada e protegida do acesso 
de animais e contaminações. 
Depósito ou caixa d’água 
tampado e construído em fibra, 
cimento ou PVC. 

 Ausência de canalização, 
ausência de depósito ou caixa 
d’água, ausência de filtração, 
ausência de cloração, ausência 
de proteção da fonte ao acesso 
de animais. Depósito ou caixa 
d’água sem tampa e/ou 
construído com material 
inadequado (amianto). 

 

3.3 Análise da água Análise em laboratório oficial ou 
credenciado. A análise da água 
ocorrerá, para fins de 
cadastramento e monitoramento 
(semestralmente), em ambos os 
casos, as amostras serão 
colhidas por profissionais do 
IMA ou EMATER (profissional 
credenciado); o resultado  
atenderá ao padrão (LEI 
14.185/2002); a amostragem 
seguirá o procedimento 
específico do IMA.  O prazo de 
validade da análise é de 60 
(sessenta) dias. 

Em caso de reprovação em 
análise de monitoramento, será 
dado prazo (negociado) para 
ajustes e será feita repetição da 
mesma; sendo suspensa a 
produção e venda dos queijos 
durante o período supracitado. 

Vencimento ou ausência de 
análises para fins de 
cadastramento e 
monitoramento 
(semestralmente); não atender 
ao padrão (LEI 14.185/2002). 

 

3.4 Destino dos efluentes Os efluentes líquidos e sólidos 
oriundos da fabricação do queijo 

O soro proveniente da fabricação 
dos queijos poderá ser destinado 

Lançamento de resíduos sem 
tratamento diretamente em 

 



serão tratados ou destinados 
adequadamente; o esgoto 
sanitário da queijaria e das 
dependências será disposto em 
fossa sanitária. 

à alimentação animal ou fossa 
sanitária; o esgoto das 
instalações sanitárias deve ser 
destinado à fossa sanitária, as 
águas residuais provenientes de 
limpeza sem uso de detergentes 
e/ou desinfetantes poderão ser 
destinadas à irrigação do solo ou 
à fossa sanitária; animais mortos 
devem ser destinados à 
compostagem; o lixo e 
embalagens em geral poderão 
ser destinados à coleta seletiva 
municipal. 

cursos d’água e/ou lançamento 
de embalagens de 
medicamentos e/ou animais 
mortos no solo e/ou em cursos 
d’água. 

4. CONTROLE 
SANITÁRIO DO 
REBANHO  

Controle sanitário do rebanho 
quanto à vacinação: febre 
aftosa; brucelose; raiva; teste de 
diagnóstico para brucelose; 
teste para diagnóstico para 
tuberculose; controle dos 
animais contra mamite; controle 
de parasitas que comprometam 
a saúde dos rebanhos. 
Identificação individual dos 
animais. 

Vacinação contra leptospirose. Ausência de controle sanitário. 
Manutenção no rebanho ou 
venda para terceiros de 
animais positivos nos exames 
obrigatórios. Ausência de 
identificação individual dos 
animais. 

 

4.1 Freqüência dos 
exames de brucelose e 
tuberculose 

Os exames de brucelose e 
tuberculose serão realizados 
para fins de cadastramento e 
anualmente, os exames serão 
realizados por veterinários 
credenciados. Para brucelose, 
serão necessários dois exames 
negativos consecutivos 
intervalados de 30 a 90 (trinta a 
noventa) dias. Em caso de 
animais reagentes positivos em 
exames confirmatórios para o 
exame de brucelose, estes 
serão abatidos em frigoríficos 
com inspeção ou sacrificados 
(em presença do inspetor 
oficial) e incinerados, e os 
exames repetidos em intervalo 
de trinta a noventa dias, até a 

 Vencimento ou ausência de 
exames de brucelose e 
tuberculose para 
credenciamento e anualmente 
em 100% (cem por cento) do 
rebanho leiteiro (inclusive 
crias). Ausência de repetição 
dos exames dentro do prazo 
determinado. Manutenção no 
rebanho ou venda para 
terceiros de animais positivos 
nos exames obrigatórios. 

 



obtenção de dois resultados 
negativos. Para tuberculose, 
serão necessários dois exames 
negativos consecutivos 
intervalados de 90 a 120 
(noventa a cento e vinte) dias. 
Em caso de animais reagentes 
positivos em exames de 
tuberculose, estes serão 
abatidos em frigoríficos com 
inspeção ou sacrificados (em 
presença do inspetor oficial) e 
incinerados, e os exames 
repetidos em intervalo de 
noventa a cento e vinte dias, até 
a obtenção de dois resultados 
negativos. Ambos os testes 
serão realizados em 100% (cem 
por cento) do rebanho leiteiro 
(inclusive crias). O prazo de 
validade dos exames de 
brucelose (a partir da coleta do 
soro) e tuberculose (a partir da 
inoculação) é de 60 (sessenta) 
dias.  

4.2 Controle de mastite Realização de teste da caneca 
de fundo escuro/telada antes de 
todas as ordenhas e realização 
de pré-dipping antes de todas 
as ordenhas. Realização de 
CMT em todos os animais 
periodicamente. Separação do 
leite e afastamento da ordenha 
de animais com suspeita de 
mastite. 

Realização de WMT (somaticell) 
no tanque de fabricação 
periodicamente. 

Ausência dos testes da caneca 
de fundo escuro/telada 
diariamente. Ausência de pré-
dipping diário. Ausência de 
teste CMT periodicamente. 
Utilização de leite proveniente 
de animal com mastite ou 
suspeitos. 

 

5. MATÉRIA PRIMA         

5.1 Leite Utilização de matéria-prima em 
sua forma natural (leite cru) 
obtido de rebanho sadio, da  
propriedade de origem, 
apresentando todas as  
características físico-químicas e 
microbiológicas exigidas pela 
legislação pertinente. 

Realização periódica do teste do 
alizarol. 

Leite proveniente de áreas 
onde a presença de 
substâncias potencialmente 
nocivas possa provocar 
contaminação. Presença de  
resíduos de medicamentos 
utilizados para tratamento dos 
animais. 

  



5.2 Matéria prima 
processada 

O produto será elaborado a 
partir de leite cru, hígido, 
integral, recém ordenhado, 
retirado e beneficiado na 
propriedade de origem, 
apresentando todas as 
características físico-químicas, 
microbiológicas, sensoriais, cujo 
processamento será de até 90 
(noventa) minutos após sua 
obtenção; umidade máxima de 
54% (cinqüenta e quatro por 
cento).  

Maturação de 7 (sete) dias. Ultrapassar o limite de noventa 
minutos para o processamento 
do leite, umidade do produto 
superior a de 54% (cinqüenta e 
quatro por cento). Utilização de 
“rala” e/ou similares na 
fabricação do queijo. 

 

5.3 Ingredientes e 
utensílios 

O coalho utilizado na fabricação 
do produto possuirá registro no 
Serviço de Inspeção Estadual 
ou Federal. O cloreto de sódio 
(sal) utilizado na fabricação do 
produto possuirá registro no 
Ministério da Saúde. Utilização 
de utensílios de PVC ou aço 
inox; utilização de filtros de 
plástico e coadores de plástico 
com tela removível de nylon ou 
similar (material sintético 
aprovado – polietileno). 

 Utilização de coalho e/ou sal 
sem registro, utilização de  
utensílios de madeira; 
utilização de 
coadores/filtradores de outro 
material; utilização de panos 
para coação/filtração. 

 

5.4 Freqüência de análise 
do produto 

 

 

 

 

 

Análise em laboratório oficial ou 
credenciado. O produto será 
analisado para fins de 
cadastramento e monitoramento 
(semestralmente) em ambos os 
casos, as amostras serão 
colhidas por profissionais do 
IMA ou EMATER (profissional 
credenciado); o resultado  
atenderá ao padrão (LEI 
14.185/2002); a amostragem  
seguirá o procedimento 
específico do IMA. O prazo de 
validade da análise é de 60 
(sessenta) dias. 

Em caso de reprovação em 
análise de monitoramento, será 
dado prazo (negociado) para 
ajustes e será feita repetição da 
mesma; sendo suspensa a 
produção e venda dos queijos 
durante o período supracitado. 

Vencimento ou ausência de 
análises para fins de 
cadastramento e 
monitoramento 
(semestralmente); não atender 
ao padrão (LEI 14.185/2002). 

 

6. INSTALAÇÕES     

6.1 Curral de espera Calçado ou cimentado, com 
inclinação suficiente para 

 Ausência de piso, ausência de 
inclinação e cercas, formação 

 



escoamento de água, será 
limpo periodicamente e cercado. 

de poças de água e lama. 

6.2 Ordenha Cimentada ou com outro 
material impermeável, possuirá 
ponto de água para limpeza 
periódica e inclinação suficiente 
para escoamento de água, será 
coberta com telha de cerâmica, 
alumínio ou similares e cercada. 

  Ausência de piso ou presença 
de piso de material permeável, 
ausência de cobertura, 
ausência de ponto de água, 
ausência de inclinação e 
cercas, formação de poças de 
água e lama. 

  

6.3 Queijaria – parte 
externa 

Localização distante de fontes 
produtoras de odores estranhos 
- mínima de 50m (cinqüenta 
metros), construída em 
alvenaria e cercada com tela;  
possuirá tubulação removível de 
passagem do leite da sala de 
ordenha para a queijaria, de 
material atóxico e tampado 
quando em desuso. Possuirá 
área com lavatório para as 
mãos e lava-botas. 

Localização distante de fontes 
produtoras de odores estranhos - 
mínima de 100m (cem metros). 

Proximidade com fontes 
produtoras de odores 
estranhos. Construída com 
outro material, ausência de 
cercas (telas), ausência de   
tubulação e/ou constituída de 
material tóxico e/ou 
destampada quando em 
desuso. Ausência de lavatório 
e lava-botas. 

 

6.3.1 Instalações 
sanitárias/vestiário 

As instalações sanitárias e/ou 
vestiário possuirão local para 
troca de roupa e lavatório; e não 
poderão ter comunicação direta 
com a queijaria; mas serão 
contíguos à mesma. 

Armário para uniforme limpo 
separado do uniforme sujo.  

Ausência de local para troca de 
roupa e/ou lavatório; 
comunicação direta com a 
queijaria. 

Existência de vaso sanitário no 
banheiro e/ou chuveiro nas 
instalações sanitárias. 

6.4 Queijaria – parte 
interna  

Possuirá fluxo contínuo nos 
ambientes de produção: 
recepção, fabricação, 
maturação e expedição; 
possuirá local fechado para 
depósito de produtos de limpeza 
e desinfecção. Possuirá 
iluminação natural e/ou artificial, 
neste caso, com proteção nas 
lâmpadas e fiações. Possuirá 
óculo de expedição com 
cobertura. 

Luz artificial. Presença de contra-fluxo nos 
ambientes; ausência de local 
fechado para depósito de 
produtos de limpeza e 
desinfecção. Ausência de 
proteção nas lâmpadas e/ou 
fiações, ausência de óculo de 
expedição e/ou cobertura no 
mesmo.  Presença de 
ventiladores e/ou objetos não 
relacionados à fabricação. 

 

 6.4.1 Piso e paredes O piso da queijaria será 
impermeável, antiderrapante, 
resistente, de fácil higienização, 
sem frestas, com declividade 
adequada para escoamento de 

Paredes pintadas acima de 2 
(dois) metros de altura. 

Utilização de material poroso 
e/ou viscoso e/ou que libere 
resíduos de qualquer natureza; 
ausência das características 
descritas.  

  



água e resíduos e presença de 
ralos sifonados. As junções de 
paredes e de pisos com 
paredes não devem ser em 
ângulos retos e sim 
arredondados. As paredes 
serão de alvenaria; 
impermeabilizadas com 
revestimento cerâmico, tintas à 
base de epox ou outro material 
impermeabilizante; e com cores 
claras, pintadas até altura 
mínima de 2 (dois) metros. 

6.4.2 Portas e janelas Não poderão possuir abertura 
para curral e/ou ordenha, serão 
pintadas com tintas laváveis e 
possuirão telas à prova de 
insetos e roedores. 

 

Porta dupla: uma normal e outra 
telada. Posicionamento de 
janelas acima de 2 (dois) metros 
de altura. 
  

Ligação com curral e/ou 
ordenha. Ausência de pintura 
nas portas e janelas, ausência 
de telas à prova de insetos e 
roedores. Portas e telas 
danificadas e/ou sujas. 

Aberturas com tijolos vazados 
telados pelo lado externo. 

6.4.3 Material e utensílios 
de fabricação  

O material utilizado na produção 
deve ser de fácil higienização, 
não pode ser poroso e/ou oxidar 
e/ou descascar. Utilização de 
material de PVC/plástico/INOX. 

Utilização de tanques de 
recepção e fabricação, utensílios 
e bancadas de aço inox, PVC ou 
fibra de vidro.  

Utilização de tanques de 
recepção e/ou fabricação, 
utensílios e/ou bancadas de 
madeira no processamento, 
uso de material poroso e/ou 
oxidável e/ou passível de 
descascamento. 

Utilização de bancadas de 
ardósia ou granito polidos para 
processamento. Utilização de 
bancadas de madeira para 
maturação. 

7.0 SAÚDE DOS 
MANIPULADORES E 
HIGIENE PESSOAL 

Os funcionários serão 
submetidos a exames de saúde 
e de tuberculose 
(tuberculinização intradérmica), 
para fins de cadastramento e 
anualmente. 

 Ausência de exames de saúde 
e tuberculose para 
cadastramento e anualmente; 
utilização de raio X ou outro em 
substituição ao exame de 
tuberculinização intradérmica.  

 

7.1 Boas práticas de 
produção/fabricação 

Os funcionários seguirão as 
boas práticas de 
produção/fabricação para 
obtenção do leite e produção do 
queijo e farão o curso de boas 
práticas de fabricação 
ministrado pela EMATER. 

Participação do IMA nos cursos 
de boas práticas de 
produção/fabricação. Incluir nos 
cursos as boas práticas 
ambientais e responsabilidade 
social. 

Não seguir as boas práticas de 
produção/fabricação. Ausência 
do curso de boas práticas de 
fabricação ministrado pela 
EMATER. 

 

8.0 LIMPEZA DAS 
INSTALAÇÔES 

As instalações estarão 
permanentemente limpas, serão 
utilizados detergentes e 

 Permanência de instalações 
sujas, utilização de detergentes 
e desinfetantes sem 

 



desinfetantes, guardados em 
local fechado, autorizados para 
uso em laticínios. Os pesticidas 
e produtos domissanitários 
serão depositados em local 
exclusivo coberto, cercado, com 
identificação “produto tóxico” 
distante de fonte de 
abastecimento de água. 

autorização. Presença de 
detergentes e/ou desinfetantes 
e/ou pesticidas guardados 
dentro da queijaria em local 
aberto. 

8.1 Controle de pragas, 
roedores e pássaros 

Presença de ralos sifonados 
dentro da queijaria, uso de 
pesticidas registrados no órgão 
competente no controle de 
insetos, ratos e outras pragas, 
de forma cautelosa, com uso 
restrito nas instalações não 
destinadas ao recebimento, 
obtenção e depósito de matéria 
prima e ingredientes usados na 
elaboração do produto.   

 Ausência de ralos sifonados 
dentro da queijaria. Uso de 
pesticidas dentro da queijaria 
sem autorização prévia do IMA. 

 

9.0 ROTULAGEM E 
IDENTIFICAÇÃO 

Para o queijo curado não 
embalado, deverá constar a 
inscrição estadual do produtor 
na peça em baixo relevo. No 
caso de embalagem em 
entreposto, constará a 
identificação com o número de 
cadastro em cada peça, através 
de carimbagem na propriedade 
de origem, com tinta atóxica e 
posterior embalagem com rótulo 
no entreposto. Nos casos 
individuais o produto será 
embalado na propriedade, o 
rótulo em todos os casos 
supracitados deverá seguir as 
especificações do regulamento 
da LEI 14.185/2002.  

 Rótulo sem as especificações 
da LEI 14.185/2002; o rótulo 
não poderá conter 
denominação, símbolo, figura, 
desenho ou qualquer indicação 
que induza a erro ou equívoco 
quanto à origem natureza ou 
composição do produto, nem 
atribuir-lhe qualidade ou 
característica que não possua, 
bem como finalidade 
terapêutica ou medicamentosa. 

 

9.1 Rastreabilidade O rótulo deverá obedecer norma 
específica de acordo com a LEI 
14.185/2002. 

Adotar sistemas de identificação 
de perigos, pontos críticos de 
controle e pontos de controle 
(APPCC, BPF PPHO). 

Ausência das características 
descritas na LEI 14.185/2002. 

 

10. COMPOSIÇÃO 
FÌSICO-QUÌMICA 

    



10.1 Queijo da 
Microrregião do Alto 
Paranaíba (Cerrado) 

Consistência: semi-dura com 
tendência a macia, de natureza 
manteigosa; 
Textura: compacta; 
Cor: branca amarelada; 
Sabor: ligeiramente ácido, não 
picante, agradável; 
Crosta: fina, amarelada, sem 
trincas; 
Forma: cilíndrica, com 15 
(quinze) a 17 (dezessete) 
centímetros de diâmetro; 
Altura: 4 (quatro) a 6 (seis) 
centímetros; 
Peso: 1.000 (mil) a 1.200 (mil e 
duzentos) gramas. 

 
Requisitos físico-químicos: 
Fosfatase: Positiva 
Amido: Negativo 

 ausência  das características 
descritas. 

 

10.2 Queijo da 
Microrregião de Araxá 

Consistência: semi-dura com 
tendência a macia, de natureza 
manteigosa; 
Textura: compacta; 
Cor: branca-creme, homogênea; 
Sabor: ligeiramente ácido, não 
picante, agradável; 
Crosta: fina, amarelada, sem 
trincas; 
Forma: cilíndrica, de faces 
planas e bordas retas, com 14 
(quatorze) a 17 (dezessete) 
centímetros de diâmetro; 
Altura: 4 (quatro) a 7 (sete) 
centímetros; 
Peso: 1.000 (mil) a 1.400 (mil e 
quatrocentos) gramas. 

 
Requisitos físico-químicos: 
Fosfatase: Positiva 
Amido: Negativo 

 ausência  das características 
descritas. 

 

10.3 Queijo da 
Microrregião da Canastra 

Consistência: semi-dura com 
tendência a macia, de natureza 
manteigosa; 

 ausência  das características 
descritas. 

 



Textura: compacta; 
Cor: branca amarelada; 
Sabor: ligeiramente ácido, não 
picante, agradável; 
Crosta: fina, amarelada, sem 
trincas; 
Forma: cilíndrica, com 15 
(quinze) a 17 (dezessete) 
centímetros de diâmetro; 
Altura: 4 (quatro) a 6 (seis) 
centímetros; 
Peso: 1.000 (mil) a 1.200 (mil e 
duzentos) gramas. 

 
Requisitos físico-químicos: 
Fosfatase: Positiva 
Amido: Negativo 

10.4 Queijo da 
Microrregião do Serro 

Consistência: semiduro; 
Textura: compacta; 
Cor: branca amarelada; 
Sabor: brando, ligeiramente 
ácido; 
Crosta: fina, sem trincas; 
Forma: cilíndrica, com 13 (treze) 
a 15 (quinze) centímetros de 
diâmetro; 
Altura: 4 (quatro) a 6 (seis) 
centímetros; 
Peso: 700 (setecentos) a 1.000 
(mil) gramas. 

 
Requisitos físico-químicos:  
Fosfatase: Positiva 
Amido: Negativo 

 ausência  das características 
descritas. 

 

10. TRANSPORTE O transporte do produto será 
feito em caixas tampadas e 
higienizadas. O produto rotulado 
deve ser transportado 
submetido à temperatura não 
superior a 10°C (dez graus) 

 Transporte de produto 
realizado em caixas 
desprovidas de tampas e/ou  
sujas e/ou em carroceria 
contendo outros objetos. 
Produto rotulado sem 
refrigeração e/ou cuja 
temperatura seja superior a 
10ºC (dez graus). Produto 
destinado ao varejo 

 



transportado em caixas de 
madeira 

11. ARMAZENAMENTO Local ventilado, iluminado, 
isento de odores estranhos. O 
produto rotulado deve ser 
armazenado submetido à 
temperatura não superior a 
10°C (dez graus) no 
estabelecimento de 
armazenamento (entreposto 
inclusive). 

 Produto rotulado armazenado 
e/ou comercializado em 
temperatura superior a 10°C 
(dez graus). 

  

12. COMERCIALIZAÇÃO O produto rotulado deve ser 
comercializado submetido à 
temperatura não superior a 
10°C (dez graus) no 
estabelecimento de 
comercialização. 

 Produto rotulado armazenado 
e/ou comercializado em 
temperatura superior a 10°C 
(dez graus). 

 

12.1 Comercialização 
através de associações ou 
cooperativas 

Mediante aprovação de rótulo 
no IMA. 

 Ausência de aprovação do 
rótulo no IMA. 

 

12.2 Comercialização 
através de Centros de 
Distribuição 

Centro de Distribuição vinculado 
às associações/cooperativas; 
registrado no IMA de acordo 
com normas específicas; 
presença de responsável 
técnico. 

 Ausência de registro no IMA 
e/ou responsável técnico. 

 

13. APROVAÇÃO DE 
TERRENO 

Vistoria prévia do IMA. Ação conjunta do IMA e 
EMATER. 

Ausência de aprovação de 
terreno. 

 

14. VISITA PRÉVIA Inspeção prévia de 
conformidade para aprovação e 
cadastramento, será feita 
solicitação ao IMA por escrito. 

Ação conjunta do IMA e 
EMATER 

Ausência de visita prévia.   

15. CADASTRAMENTO O cadastramento do produtor 
junto ao IMA será concluído 
quando todas as exigências da 
LEI 14.185/2002 e deste 
regulamento técnico forem 
atendidas. 

  . 

16. RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA 

Em Centros de Distribuição. Profissional devidamente 
habilitado. 

  

 
 



Anexo II 
 

 
INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA 

NORMAS PARA CENTRO DE DISTRIBUIÇÂO 
QUEIJO MINAS ARTESANAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E CERTIFICAÇÃO 

 
1 - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 

 
1.1 - LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO 

 
1.1.1 - A área do terreno deverá ser de tamanho compatível com o estabelecimento, 

prevista futura expansão, recomendando-se um afastamento de 5 (cinco) 
metros dos limites das vias públicas ou outras divisas, salvo quando se tratar 
de estabelecimento já construído, cujo afastamento poderá ser reduzido, 
desde que haja possibilidade de serem interiorizadas as operações de 
recepção. Neste caso, as áreas limítrofes com a via pública deverão ser 
ocupadas por dependências que permitam a instalação de vitrais fixos ou 
paredes sem aberturas para o exterior. Deverá ainda, ser distante de fonte 
produtora de mau cheiro. 

 
1.1.2 - Em qualquer dos casos, a área terá que possibilitar a circulação interna de 

veículos, de modo a facilitar a chegada de matérias-primas e saída de 
produtos acabados. 

 
1.1.3 - A localização poderá ser urbana, suburbana ou rural, desde que não transgrida 

as normas urbanísticas, os Códigos de Postura Estadual e Municipais e não 
cause problemas de poluição. Para tanto, devem ser ouvidas as autoridades 
competentes. 

 
1.1.4 - As áreas de circulação de veículos deverão ser pavimentadas, de modo a não 

permitir formação de poeira, bem como facilitar perfeito escoamento das 
águas. As demais áreas circunvizinhas deverão ser gramadas e/ ou 
ajardinadas. 

 
1.1.5 – O material a ser usado na pavimentação, além de não permitir a formação de 

pó, deverá possibilitar a limpeza do pátio. 
 
1.1.6 - A área do Centro de Distribuição terá que ser delimitada de modo a não 

permitir a entrada de animais e pessoas estranhas. 
 
1.1.7 - É vedado residir no corpo do Centro de Distribuição. 
 
1.1.8 - A existência de curso d’água perene, com caudal suficiente para receber as 

águas residuais, devidamente tratadas de acordo com o órgão competente, 
será condição ideal de localização de estabelecimento. 

 
1.2 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 
1.2.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS QUANTO ÀS INSTALAÇÕES 

 
1.2.1.1 - ÁREA CONSTRUÍDA 
 
A área construída deverá ser compatível com a capacidade do estabelecimento 
e tipo de equipamentos, tendo as dependências orientadas de tal modo que os 
raios solares, o vento, e as chuvas, não prejudiquem os trabalhos no Centro de 
Distribuição. 
 
 
 
 
 
 



1.2.1.2 - PÉ DIREITO 
 
Em todas as seções o pé direito mínimo exigível será de 4,0 (quatro) metros, 
com tolerância de até 3,0 (três) metros nas recepções abertas e em 
dependências sob temperatura controlada, quando as operações nelas 
executadas assim o permitirem. Nas câmaras frias esta altura poderá ser 
reduzida para até 2,50 (dois e meio) metros.  
 
1.2.1.3 - TETO 
 
O teto deverá ser em laje de concreto, alumínio, cimento ou outros materiais 
aceitos pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. É indispensável que proporcione 
facilidade de higienização e vedação adequada. Quando a estrutura de 
sustentação estiver exposta, esta deverá ser metálica. Não atendendo às 
especificações previstas neste item, será obrigatório o uso de forro de laje, 
plástico rígido ou outros materiais aceitos pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. 
Proíbe-se o uso de pintura descamável. 

 
1.2.1.4 - PISO 

 
a – O piso deverá ser impermeável, resistente a impactos, a ácidos e álcalis, 
anti-derrapante e de fácil limpeza. O rejunte deverá obedecer às mesmas 
condições do piso. 
 
b - Recomenda-se preferencialmente pisos dos tipos “Gressit”, “Korodur”, ou 
outros aceitos pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, tolerando-se o cimento 
liso requeimado. Os pisos deverão ser colocados com uma declividade 
mínima de 2% (dois por cento) em direção aos ralos sifonados ou canaletas. 
Quando o escoamento for através de canaletas, estas deverão ter o fundo 
côncavo. Os ângulos formados pelas paredes entre si e por estas com o piso, 
não deverão formar cantos vivos. 
 
c - Cumpre ao órgão fiscalizador ajuizar da exigência particular de cada seção 
e da necessidade de reparações ou substituição total do piso, devendo o 
parecer final ser emitido pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. 

 
 

1.2.1.5 - PAREDES, PORTAS E JANELAS 
 

a -  As paredes em alvenaria deverão ser impermeabilizadas até a altura 
mínima de 2,0 (dois) metros, com azulejos ou similares, tolerando-se cimento 
liso pintado com tintas impermeabilizantes. É conveniente que até a altura de 
40 cm (quarenta centímetros) seja usado o mesmo material do piso. Outros 
tipos de materiais poderão ser empregados para impermeabilização das 
paredes, desde que aceitos pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. 
 
b - É necessário que o rejunte do material de impermeabilização seja também 
de cor clara e não permita acúmulo de sujidades. 
 
c - As paredes poderão ser ainda de estrutura metálica, vidro, plástico rígido 
transparente ou outros materiais adequados à atividade. 
 
d - Consideram-se áreas “sujas”, a recepção do queijo e de caixas plásticas, 
onde, a critério do Instituto Mineiro de Agropecuária, poderá ser usada parede 
de tijolo de vidro com a finalidade de melhorar a iluminação. 
 
 
 
 
 
 



e -  As paredes das câmaras deverão ser convenientemente isoladas e 
revestidas com cimento liso ou outro material aceito pelo Instituto Mineiro de 
Agropecuária. 
 
f - As portas deverão ser impermeabilizadas permitindo uma fácil 
higienização. Nas câmaras frias deverão ser em aço inoxidável ou outro 
material aceito pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, dotadas ou não de 
cortina de ar. A largura terá que ser suficiente para atender a todos os 
trabalhos, além de permitir o livre trânsito de “carros” e equipamentos. 
 
g - As janelas serão de caixilhos metálicos instalados, no mínimo, a 2,0 (dois) 
metros do piso devendo ser evitados peitoris, que, quando existentes, deverão 
ser inclinados à 45º (quarenta e cinco graus) e impermeabilizados. 
 
h - As janelas deverão estar no mesmo alinhamento e prumo das paredes. É 
obrigatório o uso de telas milimétricas à prova de insetos em todas as portas 
externas e janelas das dependências onde serão elaborados produtos 
comestíveis. As armações das telas terão de ser construídas de maneira a 
não prejudicar a iluminação das dependências. 
 
i -  Na construção total ou parcial de paredes não será permitida a utilização 
de materiais do tipo “elemento vazado” ou “combogós”, exceção à sala de 
máquinas. 

 
1.2.1.6 - ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO 

 
O Centro de Distribuição será dotado de suficiente iluminação e ventilação 
naturais, através das janelas e/ou aberturas adequadas. A iluminação artificial 
far-se-á através de luz fria, com lâmpadas adequadamente protegidas, 
proibindo-se a utilização de luz colorida que mascare ou determine falsa 
impressão da coloração dos produtos. 
 

1.2.1.7 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 

a - A fonte abastecedora deverá assegurar vazão suficiente para os trabalhos. 
 
b - A água utilizada no estabelecimento deverá apresentar, obrigatoriamente, 
as características de potabilidade especificadas nos padrões físico-químicos e 
microbiológicos previstos pelos órgãos competentes, sendo compulsoriamente 
clorada como garantia de sua inocuidade microbiológica, independente de sua 
procedência. A cloração aqui referida não exclui, em certos casos, o prévio 
tratamento completo (floculação, sedimentação, filtração, neutralização e 
outras fases) tecnicamente recomendado, principalmente para as águas de 
superfície. 
 
c - Entende-se por água levemente clorada aquela que contém no máximo 1 
mg/L de cloro livre;  entende-se por água hiperclorada ou fortemente clorada 

aquela que contém 100  10 mg/L de cloro livre.  Em ambas as situações, a 
água de origem será sempre a água potável.  
 
d - Os depósitos de água tratada tais como, caixas, cisternas e outros, devem 
permanecer convenientemente tampados. 
 
e - O controle de cloro na água de abastecimento deverá ser realizado 
diariamente pelo Centro de Distribuição de queijo Minas Artesanal. 
 
 
 
 
 
 



f - As mangueiras existentes, quando não em uso, deverão estar localizadas 
em suportes metálicos próprios e fixos, proibindo-se a permanência das 
mesmas sobre o piso. 
 
g - A água de recuperação utilizada na refrigeração não poderá ser 
reutilizada.  
 
h – A água utilizada nos trabalhos deverá seguir o artigo 62 do RIISPOA. 
 

1.2.1.8 - REDE DE ESGOTOS 
 

a -  A rede de esgotos constará de canaletas ou ralos sifonados em todas as 
seções, com exceção das câmaras frias e antecâmaras. As canaletas, quando 
existentes, deverão ter o fundo côncavo e permitir perfeita higienização com 
desnível em direção aos ralos sifonados e estes em direção à rede externa. 
Nas câmaras frias e antecâmaras não será permitido qualquer tipo de ralo ou 
canaleta, devendo as águas servidas saírem por desnível até as canaletas ou 
ralos existentes nas dependências externas às mesmas. 
 
b - Não será permitido o desaguamento direto das águas residuais na 
superfície do terreno, assim como no seu tratamento deverão ser observadas 
as prescrições estabelecidas pelo órgão competente. 
 
c - A rede de esgotos proveniente das instalações sanitárias e vestiários será 
independente daquela oriunda das dependências do Centro de Distribuição. 
 

1.2.1.9 - CONVENÇÕES DE CORES PARA TUBULAÇÕES 
 

Seguir as Normas do Órgão competente. 
 

1.2.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS QUANTO AOS EQUIPAMENTOS 
 

1.2.2.1 - NATUREZA DO MATERIAL 
 

a - A natureza do material empregado nos equipamentos e utensílios será de 
aço inoxidável ou outro material aceito pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. 

 
b - Atenção especial deverá ser dispensada ao perfeito acabamento dos 
equipamentos e utensílios, exigindo-se que suas superfícies sejam lisas e 
planas, sem cantos vivos, frestas, juntas, poros e soldas salientes. 

 
1.2.3 - SEÇÕES 

 
1.2.3.1 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

 
A - RECEPÇÃO 

 
1 - A recepção deverá ser ampla e a plataforma, quando existente, 

equipada de modo a facilitar os trabalhos. A sua cobertura poderá ser 
de estrutura metálica e alumínio, ou outro material aceito pelo Instituto 
Mineiro de Agropecuária, com prolongamento suficiente para abrigar os 
veículos transportadores. 

 
2 - Em recepção não totalmente automatizada há necessidade de prever-se 

um local adequado para guarda das caixas plásticas de transporte dos 
queijos. 

 
 
 
 
 



3 - A recepção das caixas plásticas de transporte dos queijos é considerada 
área “suja”, havendo necessidade de ser separada das seções de 
toalete, embalagem e expedição. 

 
4 - A recepção de caixas plásticas de transporte dos queijos deverá ser 

localizada em dependência adequada e separada. 
 
5 - As caixas plásticas de transporte dos queijos terão de ser 

eficientemente higienizadas (com detergente apropriado) e, quando o 
estabelecimento embalar quantidade igual ou superior a 1000 Kg/dia, 
será exigida máquina própria para higienização das mesmas. 

 
   B - TOALETE 

 
1 - As dependências de toalete deverão ser amplas, oferecer condições 

higiênico-sanitárias aos produtos de modo a facilitar os trabalhos da 
fiscalização, de manipulação de queijos e higienização de 
equipamentos, pisos, paredes e forros. Deverão ser dotadas, ainda, de 
fornecimento de água em abundância. 

 
2 - Tais dependências terão de ser construídas de maneira a oferecerem 

um fluxograma operacional racionalizado em relação à chegada dos 
queijos, câmaras frias, câmaras de maturação, seção de embalagem e 
acondicionamento, armazenagem e expedição.  

 
3 - A toalete deverá ser realizada em mesas revestidas de aço  inoxidável,  

de material plástico inerte ou outro material aprovado pelos órgãos 
competentes. 

 
4 - Os equipamentos e utensílios serão, obrigatoriamente, de aço 

inoxidável, plástico rígido ou outro material aceito pelo Instituto Mineiro 
de Agropecuária. 

 
5 - Todas as dependências onde se manipulem deverão dispor de pias e 

sabão inodoro que permitam adequada higienização das mãos, 
indicando-se aquelas acionadas com o pé ou o joelho, dotadas de 
dispositivos com sabão líquido inodoro, toalha de um único uso e 
coletor de toalhas usadas, acionado a pedal. 

 
C - ESTOCAGEM 

 
1 - Consideradas suas capacidades e particularidades, os estabelecimentos 

deverão ter número suficiente de câmaras, bem como depósitos secos 
e arejados para acolher toda a produção, localizados de maneira a 
oferecer seqüência adequada em relação à manipulação e à 
expedição. 

 
2 - As câmaras frias terão de atingir as temperaturas exigidas, bem como o 

grau higrométrico desejado para o produto fresco. Em todos os casos 
serão instalados termômetros externos além de higrômetros para as 
câmaras de maturação de queijos. 

 
3 - Todas as áreas de estocagem deverão dispor de estrados removíveis, 

construídos em material aceito pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, 
não se permitindo o contato direto do produto, com piso e/ou paredes, 
mesmo que embalado, envasado e/ou acondicionado.  

 
 
 
 
 



 
      Os produtos que, por força de sua tecnologia exigirem a estocagem em 

câmaras frias, deverão guardar afastamento adequado de modo a 
permitir a necessária circulação de frio. 

 
4 - As câmaras de maturação funcionarão sob temperatura não superior a 

18ºC (dezoito graus Celsius) e umidade controladas, mantidas as 
exigências tecnológicas para os diferentes tipos de queijos, não se 
admitindo a cura de queijos que exijam temperaturas e graus 
higrométricos diferentes numa mesma câmara. 

 
5 - As prateleiras poderão ser de madeira devidamente aparelhadas e lisas, 

ou de outros materiais aceitos pelo Instituto Mineiro de Agropecuária.  
 

6 - Não poderão ser expedidos para o consumo queijos que não tenham 
atingido a umidade (máxima de 54%) determinada pela tecnologia de 
fabricação. 

 
7 - Os queijos devidamente embalados deverão ser mantidos em câmaras 

frias com temperatura de até 10ºC (dez graus Celsius). 
 

D – EMBALAGEM 
 

 1 - A guarda das embalagens a serem utilizadas nos trabalhos diários 
deverá ser feita em local próprio e estratégico, admitindo-se armários 
metálicos ou de outro material aceito pelo Instituto Mineiro de 
Agropecuária. 

 

2 – A embalagem deverá ser realizada em mesas revestidas de aço 

inoxidável, de material plástico inerte ou outro material aprovado pelos 
órgãos competentes. 

 
E - EXPEDIÇÃO  

 

A expedição deverá ser localizada de maneira a atender um fluxograma 
operacional racionalizado em relação à estocagem e à saída do 
produto do estabelecimento, e poderá ser feita através de “óculo”. Sua 
cobertura poderá ser de estrutura metálica e alumínio, ou outro material 
aceito pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, com prolongamento 
suficiente para abrigar os veículos transportadores. 

 
1.2.3.2 - ANEXOS E OUTRAS INSTALAÇÕES 

 
A - SEDE DA FISCALIZAÇÃO 

 
Quando necessária, constará de sala, banheiro com instalação 
sanitária, chuveiro e lavatório. Os móveis e utensílios poderão ser 
solicitados à firma e ficarão à disposição da fiscalização. 

 
B - VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS/BANHEIROS 

 
1 – Deverão estar localizados, preferencialmente, anexos ao Centro de 

Distribuição, não devendo haver comunicação com a área do mesmo. 
Estarão dimensionados de acordo com o número de funcionários, 
obedecida a proporção de 1 (um) lavatório, sanitário e chuveiro para 
cada 15 (quinze) operários do sexo feminino e de 1 (um) lavatório, 
sanitário e chuveiro para cada 20 (vinte) operários do sexo masculino. 

 
 
 



2 - Os mictórios deverão ser em número suficiente, dando-se como 
satisfatório 1 (um) para cada 30 (trinta) homens. 

 
3 - Não será permitida a instalação de vaso sanitário do tipo “turco”. 
 
4 - Os pisos devem ser impermeáveis, bem como impermeabilizadas as 

paredes até aproximadamente 1,50 (um e meio) metro, forros 
adequados e janelas metálicas, de modo a permitir ventilação e 
iluminação suficientes. 

 
5 - Os vestiários deverão ter armários individuais de fácil limpeza, 

preferencialmente de estrutura metálica, dotados de tela que permita 
boa ventilação e dispor de divisões internas que separem roupas e 
calçados. 

 
6 - Os lavatórios serão preferencialmente acionados com o pé ou joelho, 

dispondo de sabão líquido inodoro e neutro, toalha de um único uso e 
cestas coletoras com tampas movidas também a pedal. 

 
C - LAVADOURO DE BOTAS  

 
O lavadouro de botas localizar-se-á, estrategicamente, nas entradas do 
prédio industrial e das dependências industriais e disporá de água 
corrente, sabão e escova.  

 
D - REFEITÓRIO 

 
Quando necessário, o estabelecimento deverá dispor de refeitório 
instalado em local próprio e dimensionado em função do número de 
funcionários, proibindo-se refeições nos locais onde se desenvolvam os 
trabalhos. 

 
E - LAVANDERIA 

 
Recomenda-se a instalação de lavanderia para que sejam evitados os 
inconvenientes da lavagem caseira dos uniformes de trabalho. Quando 
existente, localizar-se-á, de preferência, próxima aos vestiários. 

 
F - ALMOXARIFADO 

 
O almoxarifado deverá ser construído e instalado em dimensões que 
atendam às necessidades do estabelecimento. Será destinado à 
guarda dos materiais de uso geral, permitindo-se o depósito de  
embalagens desde que reservado local próprio e convenientemente 
separado dos materiais ali depositados. 

 
G - SALA DE MÁQUINAS 

 
A sala de máquinas deverá dispor de área suficiente, instalações e 
equipamentos segundo a capacidade e finalidade do estabelecimento. 
Quando localizada no estabelecimento, deverá ser separada de outras 
dependências por paredes completas, exceção feita aos postos de 
refrigeração. Recomenda-se para melhor arejamento, que as paredes 
externas, quando existentes, sejam em elemento vazado. 
 



 
 
 
 
 
H - VAREJO 

 
De construção opcional, devendo ser evitada sua comunicação direta 
com o setor interno tendo em vista os inconvenientes de ordem 
higiênico-sanitária. 

 
2 - DO TRANSPORTE DA ZONA DE PRODUÇÃO AO ESTABELECIMENTO DE DESTINO 

 
2.1 –  As caixas plásticas transportadoras de queijos para os Centros de Distribuição 

devem permanecer resguardadas da poeira, dos raios solares e das chuvas.  
 

2.2 -  O “veículo coletor” deve ser provido de cobertura. Este terá a finalidade de 
resguardar as caixas plásticas transportadoras de queijos dos raios solares e 
chuvas. 

 
2.3 –  A retirada das caixas plásticas transportadoras de queijos do “veículo coletor” para o 

Centro de Distribuição não devem ocorrer em ambiente que os exponha a 
contaminação. 

 
 
3 - HIGIENE DAS DEPENDÊNCIAS E DOS EQUIPAMENTOS 

 
3.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 
3.1.1 -  Deverá ser dada especial atenção à rigorosa lavagem e higienização diária de 

pisos, paredes, equipamentos, maquinários, instrumentos de trabalho e 
utensílios em geral, dando-se ênfase às dependências onde se elaboram 
produtos comestíveis. 

 
3.1.2 -  Os depósitos coletores de lixo, localizados distantes do Centro de 

Distribuição, deverão possuir tampas de modo a evitar focos de insetos, 
roedores e outros animais, devendo ser descarregados diariamente, tantas 
vezes quantas forem necessárias. Proíbe-se a colocação de lixo diretamente 
no perímetro do Centro de Distribuição ou nas proximidades do 
estabelecimento. 

 
3.1.3 - As caixas de sedimentação deverão ser freqüente e convenientemente limpas. 
 
3.1.4 - A fiscalização, quando julgar conveniente, determinará a raspagem, pintura, 

reformas e substituições de pisos, paredes, tetos, janelas, portas, 
equipamentos, utensílios, outros materiais e objetos que possam estar 
comprometendo a higiene geral do estabelecimento. 

 
3.1.5 - O responsável técnico pelo estabelecimento deverá fornecer à fiscalização, 

detalhado “Plano de Higienização” do estabelecimento, contendo informes 
básicos sobre a natureza do material de limpeza e higienização das diversas 
dependências, equipamentos, maquinários e utensílios, bem como a técnica 
utilizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 - HIGIENE DAS DEPENDÊNCIAS 
  

3.2.1 - PISOS 
 

3.2.1.1 - Antes do início da jornada de trabalho é indispensável que o piso esteja 
convenientemente limpo, com atenção especial às Seções de Recepção e 
Toalete, devendo esta limpeza manter-se no decorrer dos trabalhos, sendo 
necessários para isso a lavagem com água abundante, sob pressão, evitando-
se respingos sobre os produtos. 
 
 3.2.1.2 - A remoção das sujidades para as canaletas e ralos e a secagem por 
meio de rodos, devem ser operações de natureza contínua. 

 
3.2.1.3 - Tanto quanto possível, além de limpo, o piso deverá ser mantido seco, 
evitando-se a estagnação das águas servidas em qualquer parte do 
estabelecimento. 
 
3.2.1.4 - Findos os trabalhos, o piso, ralos e canaletas deverão ser submetidos à 
cuidadosa lavagem geral com água sob pressão e detergentes, exigindo-se, pelo 
menos uma vez por semana, a utilização de desinfetantes. Recomenda-se o 

emprego da água fortemente clorada (100  10 mg/L de cloro livre). 
 
3.2.1.5 - Detergentes e desinfetantes só poderão ser utilizados quando 
aprovados para esta finalidade por órgão público competente.  

 
3.2.2 - PAREDES 

 
As paredes, ao final dos trabalhos, identicamente ao piso, deverão ser 
lavadas com água sob pressão e detergentes. Pelo menos uma vez por 
semana far-se-á uso de desinfetantes. 

 
3.2.3 - TETO 

 
Deverá ser mantido limpo, exigindo-se sua periódica higienização. 

 
3.3 - HIGIENE DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

 
3.3.1 - Todos os equipamentos e utensílios deverão estar convenientemente limpos 

no início dos trabalhos, no decorrer das operações e nos intervalos para 
refeições ou outros que determinem interrupção das operações por tempo 
prolongado. 

 
3.3.2 - A lavagem geral dos equipamentos e utensílios será feita imediatamente após 

o término dos trabalhos industriais. 
 
3.3.3 - Os utensílios, tais como escovas, vassouras e outros utilizados para a limpeza 

de paredes e pisos, não poderão ser utilizados na limpeza de qualquer 
equipamento, sob qualquer pretexto. 

 
       3.4 - VESTUÁRIOS 

 
3.4.1 - Será rigorosamente observada pelo estabelecimento e pela fiscalização a 

uniformização adequada dos funcionários, a qual será constituída de 
uniformes obrigatoriamente de cor branca, inclusive as botas de borracha, 
calça e avental, ou macacão, gorro, boné ou touca, e protetor impermeável, 
quando recomendado. 

 
 
 
 
 



3.4.2 - Para os funcionários que trabalham em seções auxiliares, tais como caldeira, 
sala de máquinas, casa de força e outras, obriga-se o uso de macacões de 
outras cores, a critério do Instituto Mineiro de Agropecuária. 

 
3.4.3 - Os estabelecimentos que não dispuserem de lavanderia deverão fornecer aos 

funcionários, no mínimo, um conjunto de três mudas de uniformes completos, 
de tal modo que se possa assegurar a troca obrigatória, pelo menos duas 
vezes por semana. Considera-se como suficiente o fornecimento de 1 (um) 
par de botas. 

 
3.4.4 - Quando utilizados os protetores impermeáveis, estes deverão ser de plástico 

transparente ou branco, proibindo-se os de lona ou similares. Esta 
indumentária, bem como quaisquer outras de uso pessoal, serão guardadas 
em local próprio. Proíbe-se a entrada dos funcionários nos sanitários portando 
tais aventais. 

 
3.4.5 - O uso de touca, a fim de propiciar a contenção total dos cabelos, será 

obrigatório a todos os funcionários que trabalhem no interior das instalações. 
 
3.4.6 - Os funcionários que trabalhem no interior do estabelecimento: recebimento 

e/ou expedição, deverão manter-se rigorosamente barbeados ou, deverão 
utilizar máscara descartável. Aqueles que manipulem os produtos deverão, 
obrigatoriamente, fazer o uso de máscaras descartáveis. 

 
3.4.7 - Para todos aqueles que manipulem diretamente produtos, é proibido, durante 

os trabalhos, o uso de anéis, brincos, pulseiras, relógio de pulso, outros 
adornos, unhas compridas, esmaltes e perfumes. 

 
3.4.8 - Proíbe-se terminantemente que os funcionários retirem-se do estabelecimento 

com os uniformes de trabalho, devendo estes ser utilizados exclusivamente 
nos recintos do estabelecimento. 

 
3.4.9 - Os funcionários uniformizados, durante os intervalos dos trabalhos e nas horas 

de descanso, não poderão sentar-se diretamente no chão, amuradas ou 
outros locais que venham comprometer a higiene da indumentária. Devem ser 
instalados bancos e/ou cadeiras, nos pátios, os quais serão mantidos 
permanentemente limpos. 

 
3.4.10 - Proíbe-se o ingresso de qualquer pessoa no estabelecimento sem que esteja 

devidamente uniformizada. Para visitantes, admite-se como satisfatório o uso 
de avental longo e gorro, boné ou touca. 

 
3.5 - UNIFORMES DA FISCALIZAÇÃO 

 
Durante os trabalhos, os servidores da fiscalização deverão estar uniformizados, 
inclusive com botas brancas de borracha como as exigidas em idênticas condições 
para o pessoal dos estabelecimentos. Fica vedado o uso de sapatos, ainda que 
brancos. 

 
3.6 - HÁBITOS HIGIÊNICOS 

 
3.6.1 - Ao sair dos sanitários e antes de ingressar nas seções de elaboração de 

produtos é indispensável a lavagem das mãos e antebraço com água e sabão 
líquido inodoro, utilizando-se toalhas de um único uso. 

 
 
 
 
 
 
 



4 - ROTULAGEM E EMBALAGEM 
 

Toda e qualquer embalagem e/ou rotulagem deverá cumprir o disposto na legislação 
complementar, bem como todas aquelas oriundas de órgãos públicos que legislem sobre o 
assunto. 

 
5 - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
5.1 -  Nos estabelecimentos já em funcionamento poderá ser tolerado o “pé direito” 

inferior ao estabelecido, independente da seção, desde que comprovada por 
parecer técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária a sua viabilidade. 

 
5.2 - Tolera-se a existência de portas de madeira nas câmaras frigoríficas dos 

estabelecimentos já em funcionamento, desde que pintadas com tinta impermeável 
e lavável e estejam em perfeito estado de conservação, devendo-se, em caso de 
reparação, de mudanças ou por outras causas, exigirem-se novas portas de aço 
inoxidável, fibra de vidro ou outro material aceito pelo Instituto Mineiro de 
Agropecuária. 

 
5.3 - Serão toleradas portas e janelas em madeira, desde que pintadas com tinta 

impermeável e lavável e em bom estado de conservação, para os estabelecimentos 
já construídos devendo ser atendidas as presentes Normas Técnicas quando da 
necessidade de substituição. 

 
5.4 - Quando o Centro de Distribuição não se enquadrar nas presentes Normas, o Instituto 

Mineiro de Agropecuária concederá prazos adequados para reformas e/ou 
construção, ouvidos os interessados e, sempre, observando-se o compromisso com 
a saúde pública.  

 
5.5 - O cumprimento destas NORMAS dar-se-á de imediato, ressalvadas as disposições 

transitórias. 
 

6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS LEGAIS 
 

- Constituição Federal, 
- Legislação do Ministério da Saúde 
- Lei de Defesa do Consumidor - Lei 8078, de 11.09.1990 
- Legislação do Ministério da Agricultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo III 

 

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA 
DIVISÃO LABORATORIAL – DVLB 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA AGROPECUÁRIA – LQA 

Laboratório de 
Segurança Alimentar 

MANUAL DE COLETA DE ÁGUA E QUEIJOS  
PARA ANÁLISES LABORATORIAIS 

 
1- Introdução 
 
A coleta oficial fiscal de água será realizada para fins de cadastramento de queijarias ou 
certificação de produtos orgânicos e do queijo para fins de cadastramento sendo coletadas 
semestralmente outras amostras para revalidação deste cadastramento; ou determinada quando o 
profissional do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) julgar necessário.  
 

2- Material necessário para coleta de água: 
 

 Álcool etílico 70%. 

 Álcool etílico comercial 96ºGL. 

 Algodão. 

 Barbante. 

 Caixas isotérmicas. 

 Caneta de retroprojetor ou similar. 

 Fita adesiva. 

 Fósforo ou isqueiro. 

 Frascos de vidro estéreis com tampa e boca esmerilhada em borosilicato com capacidade 
para 500 mL (para Microbiologia). 

 Frascos de vidro estéreis com tampa e boca esmerilhada em borosilicato com capacidade 
para 500 mL com solução de tiossulfato de sódio (para Microbiologia). 

 Frasco de vidro na cor âmbar e tampa de rosca com capacidade de 1000 mL (para Físico-
química). 

 Gelo reciclável (preferencialmente) ou gelo acondicionado em sacos plásticos. 

 Kit dosador de cloro para piscina. 

 Lacre numerado. 

 Lamparina. 

 Pinça em inox para cadinho de 50 cm. 

 Sacos plásticos para coleta de amostras para colocação do lacre. 

 Sacos plásticos Whirl-Pak com tira de fechamento branca de 11,5 cm x 23 cm, com 
capacidade de 300 mL, com tablete de tiosulfato de sódio (para Microbiologia). 

 Sacos plásticos Whirl-Pak com tira de fechamento branca de 11,5 cm x 23 cm, com 
capacidade de 300 mL, sem tablete de tiosulfato de sódio (para Microbiologia). 

 Sacos plásticos Whirl-Pak com tira de fechamento amarela de 15 cm x 23 cm, com 
capacidade de 710 mL (para Físico-química). 

 Termo de coleta. 
 
3- Prazo para solicitação de análise: 
 
A coleta de amostras ficará condicionada a um agendamento prévio com os técnicos do 
Laboratório de Segurança Alimentar (LASA), sendo o dia da semana e a hora de recepção das 
amostras definidas pelos técnicos do LASA.  
O técnico deverá entrar em contato com o LASA no telefone (31) 3394-2466 (ramal 23 ou 38) ou 
pelo e-mail lipa@ima.mg.gov.br  com uma semana de antecedência para o agendamento da 
coleta das mesmas fornecendo para isto a informação sobre quantas irá coletar. Desta forma, o 
laboratório poderá se preparar para a recepção das amostras quanto aos reagentes, meios de 
cultura e vidraria. 
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Este é o momento de se solicitar ao laboratório o material necessário para a coleta de água: 
sacos plásticos próprios e/ou frascos estéreis de vidro com boca esmerilhada com ou sem 
tiossulfato para coleta de amostras que serão encaminhadas à microbiologia e sacos plásticos 
próprios e/ou frascos de cor âmbar para coleta de amostras que serão encaminhadas a Físico-
química.  
 
Tanto a água quanto o queijo são consideradas amostras únicas, portanto não serão coletadas em 
triplicata. Serão coletadas amostras destinadas a análises microbiológicas e físico-químicas, 
acompanhadas de Termo de Coleta, utilizando-se para tanto, saco plástico estéril individual sob 
saco plástico com timbre oficial em caso de amostra de queijo quando não possuir embalagem 
própria e frascos ou sacos plásticos distintos em caso de amostras de água.  
 
O saco plástico com timbre oficial será lacrado com lacre próprio do IMA cujo número constará no 
Termo de Coleta respectivo da amostra de análise oficial. Somente serão aceitas as amostras 
acondicionadas em saco plástico oficial cujo lacre não esteja violado e acompanhadas do Termo 
de coleta devidamente preenchido pelo responsável pela coleta. 
 
As amostras de queijo enviadas ao laboratório oficial não poderão retornar à queijaria. 
 
4- Horário de chegada de amostras ao laboratório: 
 
As amostras de água só poderão chegar ao laboratório nas segundas e terças feira até as 14:00 
horas, impreterivelmente, para que as análises possam ser realizadas. Caso não seja possível a 
chegada ao laboratório nos dias e horários citados, o laboratório não poderá receber e/ou 
processar as amostras coletadas. 
 
5- Condições de coleta para análises: 
 
Antes da coleta, todo o material deverá estar disponível ao técnico de forma a não perturbar ou 
interromper o processo de coleta.  
 
5.1 Água 
 
A água para análises microbiológicas deverá ser coletada sempre em recipientes esterilizados. O 
saco plástico próprio para coleta de água ou frasco será retirado do laboratório pelo responsável 
pela coleta na sexta feira anterior à semana de coleta e a duração de validade da esterilização do 
frasco será de, no máximo, uma semana. Passado este prazo, o frasco deverá retornar ao 
laboratório para nova esterilização. 
 
É necessário que o responsável pela coleta proceda de forma a evitar que a sua amostra se 
contamine no momento da coleta: lavar as mãos e antebraços com água e sabão e fazer assepsia 
com álcool 70% antes do início da coleta; não falar, tossir ou espirrar durante o procedimento de 
coleta. Não é indicado o uso de luvas que geralmente contém talco e pode contaminar a amostra. 
 
Para coleta de água clorada para análises microbiológicas, utilizar um frasco de 250 mL 
adicionado previamente de 0,1 mL de solução de tiossulfato de sódio a 15%, que será também 
fornecido pelo laboratório. Esta adição é para prevenir o efeito bactericida do cloro residual, pois o 
tiossulfato combina-se com o cloro, neutralizando-o. Isto é importante para manter a carga 
microbiana presente na água no momento da coleta. A quantidade de tiossulfato adicionada neste 
frasco é a suficiente para dar uma concentração aproximada de 100 mg por litro de amostra, o que 
neutralizará cerca de 15 mg de cloro residual por litro, portanto se a concentração de cloro na 
água estiver acima de 0,2 mg/L de cloro residual livre medido através do kit dosador de cloro, 
deve-se comunicar ao laboratório para que o mesmo possa recalcular o volume de tiossulfato de 
sódio visando-se obter uma maior confiabilidade nos resultados. Já para a coleta de águas não 
tratadas, basta um frasco esterilizado. 
 
 
 
 
 
 



Para microbiologia, deve-se preencher cerca de 2/3 de água da capacidade do frasco preparado 
pelo laboratório ou do saco de coleta, portanto, deixar um espaço com ar no frasco de 1/3 de sua 
capacidade.  
 
Para as análises físico-químicas, utilizar também, frasco fornecido pelo laboratório em cor âmbar, 
procurando coletar um volume mínimo de 1000 mL. O recipiente deve estar limpo e seco, sem 
adição de preservativos para análises de rotina, tomando-se uma atenção especial para se obter 
uma boa vedação dos frascos, sendo que o frasco deverá ser enxaguado com a própria água a 
ser coletada (fazer ambiente antes da coleta da amostra) por três vezes, antes da coleta da 
amostra final. A coleta deve ser tomada preferencialmente após aquela destinada à microbiologia. 
Neste caso, o frasco ou saco plástico deverá ser preenchido completamente. 

 
É importante que seja breve na coleta e que não abra os frascos até o momento da coleta, 
evitando que a tampa entre em contato com qualquer objeto, inclusive as mãos. No caso de 
coletar em sacos plásticos, evitar contato das mãos com o  interior dos mesmos. 

 
Os sacos de coleta “Whirl-Pak” ou equivalente com a tira de fechamento branca, destinam-se à 
coleta de água para análises “microbiológicas” e podem conter pastilhas de tiossulfato de sódio.  
 
Já os sacos de coleta “Whirl-Pak” ou equivalente com a tira de fechamento amarela, destinam-se 
à coleta de água para análises “físico-químicas”.  Portanto é necessária muita atenção nos 
procedimentos de coleta para que não confunda os sacos plásticos e sua finalidade de análise de 
forma que os resultados obtidos retratem a verdadeira condição da amostra quando do momento 
da coleta.  
 
Para ambos os casos, fechar o recipiente imediatamente após a coleta da amostra. 
 
5.2 Queijos 
 
Preferencialmente, serão coletadas amostras com a embalagem comercial. Esta amostra deverá 
ser embalada em saco plástico oficial e lacrada conforme procedimentos descritos anteriormente. 
Se não existe embalagem comercial, a amostra deverá ser coletada utilizando-se saco plástico 
estéril sob saco plástico timbrado, com lacre oficial. Realizada a assepsia de mãos e antebraços, 
utilizar luvas descartáveis e proceder à coleta. Não entrar em contato com a amostra.  
 
Deverá ser coletada uma peça de queijo de, no mínimo, 500g (para análise microbiológica e 
umidade). 
 
Observar o prazo de validade do produto, que deve ser extenso. 
 
A amostra deve ser acondicionada sob refrigeração a 4ºC, em caixa isotérmica, até a chegada ao 
laboratório. A água de degelo não deverá entrar em contato com a amostra, assim, o gelo deve 
estar bem embalado em sacos plásticos lacrados, preferencialmente utilizando-se gelo reciclável. 
 
Uma vez coletada a amostra, a mesma deverá ser encaminhada imediatamente ao laboratório, 
sendo que a tolerância máxima de acondicionamento será de 12 horas.  
 
Não serão aceitas amostras sob temperatura de acondicionamento superior a 10ºC, assim como 
amostras com embalagens ou lacres violados. Também são serão aceitas amostras em 
quantidades inferiores a 500 g ou que não vierem acompanhadas do Termo de Coleta. 
 
6- Responsável pela coleta: 
 
Para fins de certificação de produtos orgânicos e cadastramento junto ao IMA, só serão aceitas 
amostras coletadas por técnicos do IMA ou profissional credenciado e treinado da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER) devidamente 
habilitados para tal atividade, livres de doenças infecto-contagiosas e em presença de 
testemunhas que representem as partes interessadas.  
 
 
 



Neste caso, não serão aceitas pelo laboratório, amostras coletadas por pessoal estranho ao 
serviço de inspeção. Nenhum técnico do laboratório tem autorização para coletar amostras de 
água no local. 
 
O responsável pela coleta se responsabilizará pelo preenchimento do termo de coleta de análise, 
documento este que contém os dados do produtor/industrial, data e hora de coleta, nome de quem 
coletou e seu carimbo, delegacia e município.  
 
7- Tempo de envio ao laboratório: 
 
Uma vez coletadas as amostras e acondicionadas em caixa isotérmica, o tempo entre a coleta e o 
recebimento da amostra pelo LASA não deverá exceder de 24 horas para águas tratadas, de 12 
horas para águas não tratadas e de 6 horas para águas muito poluídas. Isto é para garantir que o 
número dos microrganismos contaminantes não diminua durante este período, pois como a água 
não é um meio nutritivo (apenas meio de veiculação), não favorece a sobrevivência dos 
microrganismos por muito tempo e quanto mais contaminada, menor a chance de sobrevivência 
destes. Já para as análises físico-químicas, o tempo ideal decorrido é de 6 horas. 
 
8- Peculiaridades quanto à forma de coleta: 
 
Para cada fonte de água coletada, a coleta deverá ser procedida de forma particular, como segue 
abaixo 
 
a) Para coleta de água de torneiras, deve-se limpar adequadamente a parte externa da torneira, 

lavando-a com detergente e água corrente e flambando-a utilizando álcool etílico 70% e 
lamparina. Em seguida, abrir a torneira e deixar que a água escoe durante 3 a 5 minutos (ou 
mais) para esgotar a água parada no cano. Deixar correr um filete de água pouco intenso. 
Retirar a tampa do frasco destinado à análise microbiológica, flambar a tampa e a boca do 
frasco e coletar aproximadamente 2/3 da sua capacidade.  Flambar novamente e tampar, 
vedando com fita adesiva.  No caso de sacos plásticos, romper o saco plástico utilizando a 
parte serrilhada do mesmo no momento exato da coleta. Preencher o saco com o volume 
preconizado e em seguida, dobrar a ponta duas ou três vezes, lacrando com o próprio arame 
do saco plástico. Tomar em seguida o frasco para análise físico-química e realizar a coleta sem 
a necessidade dos cuidados anteriores com a assepsia. 

 
b) Para coletar água de poços artesianos e semi-artesianos, convêm utilizar uma torneira 

colocada no conduto ascendente do poço (torneira de descarga). Proceder como acima, 
deixando a água correr antes da coleta durante uns 10 minutos. 

 
c) Para coleta em poços ou cisternas, utilizar baldes de metal. Lavar bem internamente e flambar. 

Submergir o balde na água após a flambagem e uma vez cheio, verter para o frasco 
esterilizado destinado à microbiologia e para o frasco âmbar para a físico-química. 

 
d) Para reservatórios, utilizar os frascos de coleta, tomando-se uma pinça de braços longos. 

Havendo impossibilidade, proceder como acima. 
 
e) Em rios, lagos, vertentes, etc, proceder como acima, tomando-se o cuidado de dirigir a boca do 

frasco em sentido contrário ao da corrente. 
 
9- Acondicionamento das amostras: 
 
A amostra deverá ser acondicionada sob refrigeração a 4 ºC, em caixa isotérmica, até a entrega 
no laboratório, sempre obedecendo ao prazo de tolerância para recepção das amostras. A água 
de degelo não deverá, sob hipótese alguma, entrar em contato com a amostra, assim, o gelo deve 
estar bem embalado em sacos plásticos lacrados. É recomendável a colocação da amostra em 
sacos plásticos, para maior proteção da mesma. 
 
 
 
 



Se houver água de degelo na caixa isotérmica no momento de chegada da amostra ao laboratório, 
o mesmo não irá processar a amostra. 
 
Uma vez coletada a água, alguns cuidados deverão ser tomados: 

 
a) A tampa do frasco para coleta de água e amostras fracionadas deverá ser vedada com fita 

adesiva. 
 
b) Acondicionar a amostra em sacos plásticos do IMA próprios para colocação de lacre. Em 

seguida, colocar o lacre e fecha-lo. 
 
c) O gelo será acondicionado em sacos vedados podendo também ser utilizado gelo reciclável. 
 
d) O gelo deverá envolver totalmente a(s) amostra(s). 
 
e) Quanto maior a distância a ser percorrida, maior a quantidade de gelo a ser colocada na caixa 

isotérmica, tomando-se o cuidado para não colocar excesso de gelo que possa congelar a 
amostra de água. 

 
f) Não colocar muitas amostras numa mesma caixa isotérmica. 
 
g) A caixa isotérmica deve estar íntegra, sem trincas ou furos. 
 
h) Identificar o frasco ou saco de coleta com os dados de identificação da amostra. Preencher 

com atenção um Termo de Coleta para análise microbiológica e um Termo de Coleta para 
análise físico-química e os mesmos devem ser totalmente preenchidos e não podem conter 
rasuras. 

 
i) Ao enviar os Termos de Coleta, os mesmos deverão ser protegidos de umidade e sujeira. Para 

isto, sugere-se que coloquem os Termos de Coleta em envelopes e em seguida em sacos 
plásticos que serão fixados fora da caixa isotérmica, de preferência na tampa da caixa, por 
meio de fita adesiva. 

 
j) Lacrar a tampa da caixa isotérmica com fita adesiva. 
 
k) Passar a fita adesiva em torno da caixa isotérmica no sentido de sua altura. 
 
l) Não serão aceitas amostras congeladas, acima de 4ºC ou que não se enquadrarem nas 

demais condições anteriormente citadas. 
 
10- Resultados 
 
Os resultados das análises das amostras supracitadas serão emitidos através do Resultado de 
Análise Oficial Fiscal e encaminhados em duas vias para que o processo de cadastramento do 
produtor tenha prosseguimento, sendo que uma via deverá ficar retida na Superintendência de 
Segurança Alimentar e a outra via encaminhada ao Escritório Seccional ou Delegacia Regional de 
origem, pertencente ao Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Uma terceira via ficará retida nos 
arquivos do LASA, atendendo os requisitos estipulados pela ISO 17.025 que garantem a 
rastreabilidade do processo de certificação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo IV 
 

 
INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA 

Avaliação de Risco/Gestão de Risco 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E CERTIFICAÇÃO 

 

DESCRIÇÃO RG RC 

ÁGUA     

falta de canalização, filtração e cloração da água 1A alto 

falta de tampa nos reservatórios de água 1A alto 

SANIDADE DO REBANHO     

controle de vacinações obrigatórias deficiente ou ausente 1A alto 

 controle de tuberculose, brucelose,mastite 1A alto 

higienização incorreta dos tetos antes da ordenha  1A alto 

INSTALAÇÕES     

fontes produtoras de odores etsranhos à distância inadequada 3A alto 

falta ou deficiência de cerca de isolamento da queijaria, currais ou ordenha 2A baixo 

falta de um controle eficiente de insetos, pássaros e roedores 1A alto 

falta de pavimentação do curral de espera 3A alto 

falta de higiene do curral de espera 1A alto 

falta de higiene da sala de ordenha 1A alto 

cobertura inadequada/ausente na sala de ordenha 1A alto 

piso inadequado na sala de ordenha 2A médio 

falta de ponto de água na sala de ordenha 2A baixo 

falta de canaleta para escoamento das águas de lavagem 3A baixo 

falta de piso cimentado ou calçado em torno do quarto de queijo  3A baixo 

falta de funil,  funil inadequado ou ausência de cano receptor do leite 1A alto 

falta de tampões  na saída do soro ou na entrada do leite 1A alto 

ausência de coador, coador impregnado de sujidades ou inadequada coação 1A alto 

QUEIJARIA     

paredes mofadas, com impermeabilização inadequada ou não impermeabilizadas 1A alto 

piso inadequado 2A alto 

falta de ralo sifonado  1A alto 

cobertura inadequada ou falta de forro 1A alto 

falta de tela de proteção nas janelas e portas ou telas danificadas 1A alto 

ventilação e iluminação inadequadas 3A baixo 

lâmpadas sem proteção 1A alto 

mofo generalizado 1A alto 

sistema de esgoto sem proteção ou danificado 1A alto 

contra fluxo na fabricação  3A baixo 

ausência de óculo de recepção  1A alto 

uso de equipamentos e utensílios de material inadequado 1A alto 

ausência de óculo de expedição  1A alto 

falta de local fechado para guarda de produtos de limpeza e ingredientes 3A baixo 

ausência de prateleiras de maturação  1A alto 

presença de material de limpeza ou outros produtos estranhos à fabricação dentro do quarto de queijo 1A alto 

falta de local adequado para lavagem de equipamentos e utensílios 1A alto 

falta de vestiário 2A alto 

falta de lavatório no vestiário ou na recepção  1A alto 

 instalações sanitárias  no bloco da queijaria 1D sem risco 

falta de uniforme completo 1A alto 

falta de lava botas 1A alto 

falta de boas práticas higiênico-sanitárias durante a fabricação 1A alto 

falta de curso certificado em boas práticas de fabricação (BPF) 1A alto 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL     

ausência de proteção de nascentes 3A baixo 

destinação inadequada do soro 1A alto 

destinação inadequada de dejetos dos currais 1A alto 

destinação inadequada das águas de lavagem (sala de ordenha e queijaria) 1A alto 

destinação inadequada do lixo  3A baixo 



destinação inadequada do esgoto sanitário 1A alto 

RESPONSABILIDADE SOCIAL     

falta de exame ou exame incompleto de saúde dos manipuladores  1A alto 

falta de registro no Ministério do Trabalho e Emprego para funcionários contratados A baixo 

exploração de mão-de-obra infantil C alto 

      

LEGENDA     

Avaliação de risco Código   

Nível de risco     

risco crítico (alto) 1   

risco moderado (médio) 2   

baixo risco (baixo) 3   

      

Gestão do risco     

técnica obrigatória A   

técnica recomendada B   

ténica proibida C   

técnica permitida com restrição D   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo V 
 

 
 

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA 

 

 

REQUERIMENTO PARA CADASTRAMENTO NO PROGRAMA QUEIJO MINAS ARTESANAL 
 

   

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E CERTIFICAÇÃO - SSA 
 

 
 

 

O PRODUTOR ABAIXO IDENTIFICADO VEM REQUERER AO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA O SEU 
CADASTRAMENTO NO PROGRAMA “QUEIJO MINAS ARTESANAL” CONFORME A LEI Nº 14.185, DE 31 DE JANEIRO DE 2002  

 

Delegacia Regional: Escritório Seccional: 

Microrregião: 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR 

NOME: 

NOME DA PROPRIEDADE: 

INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL: CADASTRO NO IMA: 

CNPJ / CPF: 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:  

MUNICÍPIO: CEP: 

TELEFONE: ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

 
MAPA OU INFORMAÇÕES PARA SE CHEGAR À PROPRIEDADE: 

 

Local/Data: 

TÉCNICO RESPONSÁVEL 

Nome: 

Instituição: 

Assinatura: 

NESTA OPORTUNIDADE, COMPROMETO-ME A FORNECER TODAS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS, PERMITIR LIVRE 
ACESSO À MINHA PROPRIEDADE, CUMPRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE E SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DETERMINADAS 
PELO IMA. 

 

Requerente 

Nome: 

Assinatura: 

 

 
 
 

Cód.:  5 . 01. 24 08 / 2006 



Anexo VI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INSTITUTO MINEIRO DE 
AGROPECUÁRIA – IMA 
DIVISÃO LABORATORIAL – 
DVLB 
LABORATÓRIO DE QUÍMICA 
AGROPECUÁRIA – LQA 

 

N
º
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ 
 
S
é
r
i
e
 
:
      
A
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

1 – Delegacia Regional: 
 

Escritório Seccional: 

 

 
 
 
 

 

2 – Identificação: 

Razão Social/Número do Produtor: 
 

Nome Fantasia: 

Classificação: 
 

Nº de Registro no IMA: CNPJ/CPF: 

IE/IPR: Endereço Completo (Rua/Avenida, Nº, Complemento, Bairro, Localidade): 
 

Número de Cadastro (Queijo Minas Artesanal): 
 

CEP: E-mail: 

Município: 
 

UF: Telefone: Fax: 

 

 
 

 
 
 
 

 

Informações da Água 
Finalidade da  
coleta: 

□ Microbiologia □  Físico Química Nº do lacre: 

Data da coleta: 
 

Hora da coleta: Temperatura da coleta: Quantidade: 

Tipo de água coletada:  □ Tratada     □ Não tratada     

□ Canalizada     □ Cisterna     □ Poço 

Artesiano     

□ Córrego     □ Lagos     □ Vertentes    □ Reservatório  

Utilização da água:  

□ Consumo humano/outra finalidade (queijo minas artesanal) 

□ Irrigação de hortaliças  

□ Irrigação de frutas que são consumidas cruas e de frutas que se  

desenvolvam rente ao solo e que sejam ingeridas cruas sem  
remoção de película  

□  Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 

campo de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter 
contato direto  

□ Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras 

□ Produção de cachaça 
 

 
 
 

 

Informações do Queijo Minas Artesanal 
Nome do produto: 
 

Data de fabricação: 
 

Lote: 

Data da coleta: 
 

Hora da coleta: Temp. da coleta: Quantidade: 

Nº do lacre prova: 
 

Nº Lacre contraprova: Nº Lacre testemunha: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R
E
P
R
E
S
E
N
T
A
N
T
E

OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 
 

 
O PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL FICA CIENTE QUE, EM CASO DE COLETA DA AMOSTRA EM TRIPLICATA É 
RESPONSÁVEL POR MANTER E CONSERVAR, ADEQUADAMENTE, CONFORME RECOMENDADO PELO FABRICANTE, A 
AMOSTRA DE CONTRAPROVA EM SEU PODER. DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE A(S) AMOSTRA(S) ENTREGUE(S) AO 
LASA PARA ENSAIOS ESTÁ(ÃO) SUJEITA(S) A AVALIAÇÃO TÉCNICA PARA DECISÃO SOBRE SEU PROCESSAMENTO, 
VISANDO GARANTIA DA CONFIABILIDADE DOS RESULTADOS. 

 
 

Autoridade (s) Assinatura e carimbo do servidor (Constando Nome, Cargo e Matrícula): 
 

 
 
 

__________________________________________________ 
ASSINATURA 

 
 
 

___________________________________________________ 
ASSINATURA 

 

RECEBI A 2ª VIA DESTE TERMO DE COLETA DE AMOSTRAS E A AMOSTRA COM LACRE Nº__________________________________,  
DESTINADA A CONTRAPROVA (QUANDO FOR O CASO), EM _______/_______/________ ÀS __________:_________ HORAS. 
 

PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
ASSINATURA 

 
 

 
 
NOME:________________________________________________ 

 
RG.:__________________________________________________ 

 
CPF:_________________________________________________ 

1ª Via: Laboratório – 2ª Via: Estabelecimento/Produtor – 3ª Via: Arquivo 
 

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA 
DIVISÃO LABORATORIAL – DVLB 
LABORATÓRIO DE QUÍMICA AGROPECUÁRIA – LQA 
 

 

Nº_________ 
 

Série :      A  

 

 
 

LABORATÓRIO  DE 
SEGURANÇA 
ALIMENTAR 

 

 

FORMULÁRIO 
 

TERMO DE COLETA 



Anexo VII 
 

 
 

INSTITUTO   MINEIRO   DE   AGROPECUÁRIA 

LAUDO DE AUDITORIA QUEIJO MINAS ARTESANAL 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E CERTIFICAÇÃO 

 

Microrregião:  cadastramento                 prévia                 monitoramento 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

Nome do Produtor: 

Nome da Propriedade/fazenda: 

Endereço para correspondência (Rua, Av. Rodovia, nº; complemento): 

Município: Distrito: CEP: 

Caixa Postal: Endereço eletrônico: 

Telefone: Fax: 

Data de início da atividade no local: Nº de cadastro no IMA 

CNPJ / CPF: Inscrição Estadual / IPR: 

Participa de associação / cooperativa?      SIM    NÃO  -   Qual: 

Latitude: Longitude: Altitude: 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

Responsável legal pelo empreendimento 
Nome: 
Formação profissional: 

Possui Responsável Técnico?  SIM  NÃO 

 

3. UTILIDADES 

3.1 Água 

 Poço, cisterna   Rede pública 

 Nascente  A nascente é protegida?  SIM  NÃO 

 Outros (Especificar): 

Em caso de captação própria de água, possui outorga do IGAM? 

Clorada:   SIM  NÃO Filtrada:   SIM  NÃO Canalizada:   SIM  NÃO 

Reservatório tampado:   SIM  NÃO 

3.2 Energia Elétrica:   SIM  NÃO 

 

4. REBANHO / ORDENHA 

4.1 Vacinação 

Febre Aftosa:  SIM  NÃO Brucelose:  SIM  NÃO Raiva:  SIM  NÃO 

Outras (citar):  

Controle de tuberculose?  SIM  NÃO Controle de brucelose?  SIM  NÃO 

Controle de parasitos?  SIM  NÃO Realiza controle de outras doenças?  SIM  NÃO 

Quais? 

4.2 Higiene da ordenha 

Como é feita a higienização dos tetos? 

Faz caneca de fundo escuro?  SIM  NÃO Realiza CMT?  SIM  NÃO 

Tipo de ordenha: 
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INSTITUTO   MINEIRO   DE   AGROPECUÁRIA 

LAUDO DE AUDITORIA QUEIJO MINAS ARTESANAL 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E CERTIFICAÇÃO 

 

5. INSTALAÇÕES 

5.1 Currais 

Possui curral de espera?  SIM  NÃO Tipo de pavimentação: 

5.2 Sala de Ordenha 

Cobertura:  SIM  NÃO Parede:  SIM  NÃO Material do piso:  

Higiene da sala de ordenha: 
Possui torneira independente?  SIM  NÃO 

Possui canaleta para escoamento das águas de lavagem?  SIM  NÃO 

Utiliza sanitizante ou similar?   SIM  NÃO    QUAL?   

Boa ventilação e luminosidade?  SIM  NÃO 

Transporte do leite para a queijaria é feito por tubulação:   SIM  NÃO – como é feito? 
 
Citar o material utilizado na tubulação: 

5.3 Queijaria 

Distante de fontes produtoras de mau cheiro?   SIM  NÃO 

A área em torno da Queijaria é pavimentada?   SIM  NÃO Possui cerca?   SIM  NÃO 

Possui cobertura na recepção?   SIM  NÃO Possui cobertura na expedição?   SIM  NÃO 

Possui sistema de controle de insetos, roedores e pássaros?    SIM  NÃO  
Qual? 

Revestimento da parede:   

Piso:  

Possui ralo sifonado?   SIM  NÃO 

Cobertura:  Forro: 

Portas e janelas:  

Telas protetoras:  SIM  NÃO 

Boa ventilação e luminosidade?   SIM  NÃO Lâmpadas possuem proteção?   SIM  NÃO 

Utiliza sanitizante ou similar na higienização?     SIM  NÃO   QUAL? 

Possui ambientes distintos para recepção, fabricação, maturação, embalagem/rotulagem e expedição?    SIM  NÃO 
Comentário: 
 
Há Contra Fluxo? 

Área da Queijaria (m2): 

 

6. FABRICAÇÃO 

Volume diário de leite produzido (litros): 

Todo o leite produzido vai para a fabricação de queijo?  SIM  NÃO 

Tem capacidade de expandir a produção?  SIM  NÃO 

Quantos queijos produz por dia? Quantos quilogramas? 

Volume de soro produzido por dia (litros): 

Destino do soro produzido: 

6.1 Área de Maturação  

Parede: 

Piso: 

Cobertura: 

Tempo de maturação do queijo: 

6.2 Ingredientes Utilizados 

Tipo de coalho utilizado: Utiliza “pingo”? 

Outros: 
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INSTITUTO   MINEIRO   DE   AGROPECUÁRIA 

LAUDO DE AUDITORIA QUEIJO MINAS ARTESANAL 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E CERTIFICAÇÃO   
 

7. HIGIENE DO PESSOAL 

Os manipuladores de queijo são capacitados em boas práticas de fabricação?   SIM  NÃO 

Os manipuladores de queijo usam uniforme?   gorro    máscara    roupa branca    avental    botas brancas  
 
Outros (citar): 

Os manipuladores fazem exame de saúde anualmente?   SIM  NÃO 

Os manipuladores mantêm boas práticas higiênico-sanitárias durante a fabricação?   SIM  NÃO 

Os manipuladores apresentam sinais aparentes de lesões?   SIM  NÃO 

As instalações possuem avisos de “obrigatório de lavar as mãos” e “não fumar”?   SIM  NÃO 

 

8. EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

 MATERIAL  MATERIAL 

funil  bancadas  

filtros  pás  

coadores  fôrmas  

tanque de recepção  outros (citar):  

tanques de fabricação   

 

9. DEPENDÊNCIAS ANEXAS À QUEIJARIA  

 
Depósito p/ produto 

SIM NÃO  
Local para lavagem de utensílios 

SIM NÃO 

    

Depósito de utensílios/ingredientes   Vaso sanitário   

Depósito de materiais de limpeza   Chuveiro   

Lava-botas com sabão   Vestiário com pia   

Pedilúvio   Câmara fria   

Outras dependências (citar): 

 

10. DESTINO DE DEJETOS E EFLUENTES 

Águas de Lavagem, Fermentos, Etc: 

Esterco dos currais: 

Esgoto Sanitário: 

Lixo (embalagens, caixas, frascos, outros):  

Qual a distância entre a fossa e a fonte de água? 

 

11. TRANSPORTE 

Embala na propriedade?   SIM  NÃO Tipo de recipiente para o transporte: 

Tipo de veículo utilizado: Entrega para quem? 

 

12. RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES 

Local/Data 

Nome/Assinatura 

 

13. INFORMAÇÕES A SEREM PREENCHIDAS PELO IMA 

Delegacia Regional: Escritório Seccional: 

Distancia do ESEC do IMA até a queijaria (km): 

CONCLUSÃO / PARECER (SE NECESSÁRIO UTILIZE O VERSO DA FOLHA) 
 
 
 
 

 

Local/Data 

Nome/Assinatura 
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Anexo VIII 
 

 

 

  

T E R M O  D E  C O M P R O M I S S O 
 
 

   

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E CERTIFICAÇÃO - SSA 
 

 
Eu, ______________________________________________________________________________________________ 

 

proprietário da propriedade rural _______________________________________________________________________  

 

no Município de_____________________________ cadastrado  no  INSTITUTO MINEIRO DE  AGROPECUÁRIA   -  IMA,    

 

sob  o  Nº   _____________,  produtor de queijos artesanais  na região de ____________________________,  declaro  ter   

 

conhecimento das  normas  e  exigências  sanitárias para  o  meu  cadastramento  como  produtor  do  queijo   

denominado “QUEIJO MINAS ARTESANAL”, conduzido pelo Escritório Seccional do IMA de   

_____________________________________________________, sob a execução conjunta com a Cooperativa e  ou   

Associação  _______________________________________________________________________________________ 

 

e Unidade Básica da EMATER - MG de _____________________________________________, assumo  o  compromisso  

 

de cumprí-las perante as referidas Instituições, inclusive a permitir o sacrifício ou abate de animais comprovadamente 

 

positivos nos testes  para BRUCELOSE E TUBERCULOSE a serem realizados no meu rebanho bovino,  sob  pena,  em  

 

caso contrário, de exclusão do processo de fabricação do queijo artesanal e conseqüente suspensão do fornecimento do  

 

produto ao consumo da população. 

 

Estou ciente e dou fé. 
 
 

_________________________________________, __________ de ________________________________de 20_______. 
 
 

     ___________________________________ 
       Assinatura 

 
TESTEMUNHAS: 
                                                                _________________________________________________________ 

                                           
                                                         
                                                         Nome:  ................................................................................................................  
                                                         
                                                         CPF:     ................................................................................................................ 
                                                       
                                                         Endereço: .......................................................................................................... 
 
 
 
                                                                _________________________________________________________ 

                                           
                                                         
                                                         Nome:  ................................................................................................................  
                                                         
                                                         CPF:     ................................................................................................................ 
                                                       
                                                         Endereço: ........................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

S O L I C I T A Ç Ã O  D E    R E G I S T R O 
 
 
 

SUPERINTENDÊNCIA   DE   SEGURANÇA    ALIMENTAR  E   CERTIFICAÇÃO   -   SSA 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Por ter cumprido as exigências da LEI 14.185 de 31 de janeiro de 2002, vimos solicitar à Superintendência de 

Segurança Alimentar e Certificação, a emissão do Certificado de Registro no Programa de Queijo Minas Artesanal, 

do (a) produtor (a)_________________________________________________________ cadastrado (a) no 

Instituto Mineiro de Agropecuária sob o nº__________________________ propriedade 

________________________________________________ município ___________________________________  

microrregião  ___________________________________. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________,  _______ de __________________________  de   20 ______. 
( Local e data ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

 
 
                

............................................................................................................................................. 

 
Delegado Regional  /  Chefe do Escritório Seccional 
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Anexo X 
 

 
 

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA 

 

 

ROTULAGEM – QUEIJO MINAS ARTESANAL 
 

   

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E CERTIFICAÇÃO - SSA 
 

 

1) Identificação de origem: (Portaria IMA 666 de 27/07/04) 
A) Razão social ou nome do produtor 
B) Endereço completo do estabelecimento produtor (rua, bairro, número, CEP, município, estado).  
C) A frase exata: “CADASTRADO NO IMA/SSA SOB Nº” em negrito e caixa alta 
D) Inscrição estadual ou produtor rural (IE ou IPR) em caixa alta (RDC 259 – ANVISA de 20/09/02) 
E) CNPJ ou CPF em caixa alta  
F) INDÚSTRIA BRASILEIRA em caixa alta  
G) Classificação do estabelecimento distribuidor (se for o caso): “CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO” 
em caixa alta acompanhado dos respectivos dados (itens A, B, D, E e N° de registro) 
 
2) Denominação de venda do produto: “QUEIJO MINAS ARTESANAL” em caixa alta 
 
3) Microrregião de origem em caixa alta 
 
MICRORREGIÃO: ALTO PARANAÍBA 
MICRORREGIÃO: ARAXÁ 
MICRORREGIÃO: CANASTRA 
MICRORREGIÃO: SERRO 
 
4) A frase exata: PRODUTO ELABORADO COM LEITE CRU em caixa alta e negrito 
 
5) Ingredientes: Leite cru, sal, pingo e coalho (nesta ordem) (RDC 259 – ANVISA de 20/09/02) 
 
6) DATA DE FABRICAÇÃO: DD/MM/AA (RDC 259 – ANVISA de 20/09/02) em caixa alta 
 
7) VALIDADE: DD/MM/AA (até 60 dias da data de fabricação) (RDC 259 – ANVISA de 20/09/02) 
em caixa alta 
 
8) A frase exata: DEVE SER PESADO EM PRESENÇA DO CONSUMIDOR (Portaria 25 do 
INMETRO de 02/02/86) em caixa alta 
 
9) A frase exata: MANTENHA RESFRIADO DE 1 A 10 °C em caixa alta 
 
10) A frase exata: PESO DA EMBALAGEM: Xg (em gramas e números inteiros /tolera-se erro de 
1g) (Portaria 25 do INMETRO de 02/02/86) em caixa alta 
 
11) Tabela nutricional em porção de 50g (1 fatia) (RDC 359 DE 23/12/03 E 360 23/12/03). Utilizar 
o Modelo Vertical A do Anexo B da resolução RDC nº 360. O layout deve ser obedecido quanto ao 
número de linhas e colunas. 
 
11.1) A frase INFORMAÇÃO NUTRICIONAL deve estar em caixa alta 
11.2) Quando o valor do componente for igual a zero, deve-se escrever: Não contém ou usar o 
número 0 sem acompanhamento da unidade “g”. 
 
12) A frase exata: “não contém Glúten” (lei n° 10.674 de 16/05/2003) em negrito 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
DEVEM CONSTAR NO PAINEL PRINCIPAL SOMENTE OS ITENS 02 E 04 ACIMA ESPECIFICADOS, 
BEM COMO A MARCA DO PRODUTO CASO HOUVER. 
  
NENHUMA LETRA OU ALGARISMO CONSTANTES NO RÓTULO DEVEM SER ESCRITOS EM 
TAMANHO INFERIOR A 01 (UM) MILÍMETRO. 
 
 
 



EXEMPLO DA DISPOSIÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO RÓTULO: 
 
A) Apenas rótulo frontal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
B) Rótulo frontal e secundário 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAINEL PRINCIPAL 

(Aproximadamente 1/3 do rótulo) 

 

PAINEL SECUNDÁRIO 

LINHA IMAGINÁRIA 

PAINEL PRINCIPAL 
(Frente) 

 

 

PAINEL SECUNDÁRIO 
(Verso) 


