
PORTARIA Nº 645, DE 2 DE JUNHO DE 2004.

BAIXA O REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E DE QUALIDADE PARA A
CLASSIFICAÇÃO DO AGARICUS BLAZEI (MURRIL) SS. HEINEMANN OU AGARICUS
BRASILIENSIS (WASSER ET AL.) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 13, inciso X, do Regulamento baixado pelo Decreto nº 43.415, de
04 de julho de 2003, e tendo em vista o que preceituam os artigos 42, inciso VI; 44, inciso V; e 45,
inciso V, do mesmo diploma legal,

considerando o disposto no Decreto nº 41.406, de 30 de novembro de 2000;

considerando a importância de disciplinar  a comercialização dos fungos comestíveis
desenvolvidos em substratos de origem vegetal da espécie  Agaricus blazei (Murril) ss. Heinemann
ou Agaricus brasiliensis (Wasser et al.)

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento Técnico de Identidade e de Qualidade para a
classificação do Agaricus blazei (Murril) ss. Heinemann ou Agaricus brasiliensis (Wasser et al.) “in
natura”.

Art. 2º - Fica estabelecido o prazo de cento e oitenta dias, a partir da data de publicação
desta Portaria, para que o IMA promova a habilitação dos técnicos para a classificação e certificação
do produto de que trata o artigo anterior. 

Art. 3º - As pessoas físicas ou jurídicas registradas no Programa Mineiro de Certificação
de Origem e Qualidade dos Produtos Agropecuários e Agroindustriais - CERTIMINAS, que produzem
o cogumelo Agaricus blazei ou Agaricus brasiliensis, de acordo com as regras estabelecidas por este
Regulamento, farão jus à certificação.

Art. 4º - A certificação será expedida pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA para
que o produtor utilize o selo de qualidade e identidade do cogumelo  Agaricus blazei ou  Agaricus
brasiliensis, conforme modelo constante do Anexo II deste Regulamento.

Parágrafo único. O selo deverá ser numerado e seriado tipograficamente a partir de
000.001 - série A.

Art. 5º - Pela prestação do serviço de certificação de que trata o item 14 e os subitens
do Regulamento, fica estabelecido o valor de R$ 3,00 (três reais) por quilo do cogumelo  Agaricus
blazei ou Agaricus brasiliensis “in natura” seco desidratado.

Art. 6º - O Regulamento encontra-se à disposição na Superintendência de Segurança
Alimentar e Certificação - SSA do IMA. 

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Belo Horizonte, 2 de junho de 2004.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral
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REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DO  AGARICUS BLAZEI (MURRIL)
SS.  HEINEMANN  OU  AGARICUS BRASILIENSIS (WASSER  ET  AL.)  “IN  NATURA”,  BAIXADO
PELA PORTARIA Nº 645, DE 1º DE JUNHO DE 2004.  

1. Objetivo: o presente Regulamento tem por objetivo definir as características de identidade e de
qualidade  para  fins  de  classificação  do  Agaricus  blazei (Murril)  ss.  Heinemann  ou  Agaricus
brasiliensis (Wasser et al.).

2.  Âmbito  de aplicação:  o  presente  Regulamento  será  aplicado para  atender  à  necessidade de
assegurar informações corretas sobre a qualidade e a origem dos alimentos conforme previsto no
Código de Defesa do Consumidor, artigo 31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

3.  Definição  do  produto:  entende-se  por  cogumelo Agaricus  blazei (Murril)  ss.  Heinemann  ou
Agaricus brasiliensis (Wasser et  al.)  “in natura” o produto seco ou desidratado desta espécie de
fungo nutracêutico comestível. 

4. Conceitos: para efeito deste Regulamento, considera-se:

4.1. Defeito: toda e qualquer alteração causada por fatores de natureza fisiológica, mecânica ou por
agentes diversos, que venham a comprometer a qualidade e a apresentação do  Agaricus blazei
(Murril) ss. Heinemann ou Agaricus brasiliensis (Wasser et al.).

4.2. Defeitos graves: são aqueles cuja incidência sobre a frutificação compromete sua aparência,
conservação  e  qualidade,  restringindo  ou  inviabilizando  o  uso  do  Agaricus  blazei (Murril)  ss.
Heinemann ou Agaricus brasiliensis (Wasser et al.).

4.2.1. Lesão: qualquer dano de origem entomológica que danifique o produto.

4.2.2.  Mofados: dano patológico ou fisiológico que implique em qualquer grau de decomposição,
desintegração ou fermentação dos tecidos.

4.2.3. Resíduos de terra: presença de resíduos de terra ou de substrato na base do estipe.

4.2.4.  Úmido:  cogumelos  que  apresentam  excessiva  umidade,  ocasionadas  por  deficiências  no
processo de desidratação ou doenças (bolha úmida).

4.2.5.  Píleo aberto:  rompimento do véu do píleo, apresentando as partes internas escuras e até
pretas.

4.2.6. Cor interna do píleo escura: escurecimento interno do píleo apresentando-se com coloração
castanha amarronzada até preta.

4.3. Defeitos leves: são danos causados aos produtos, mas que não comprometem a sua segurança
e qualidade, apresentando-se em níveis pré-estabelecidos de tolerância.

4.3.1. Película de píleo partida: o cogumelo não está aberto, porém, no processo de desidratação
ocorre o rompimento da película interna.

4.3.2.  Presença  de  pó  e  quebrado:  pedaços  ou  grânulos  microscópicos  formados  pelo  intenso
manuseio dos cogumelos que se depositam no interior das embalagens.

4.3.3. Píleo deformado: píleo com bordas irregulares e não definidos na sua superfície, enrugado,
assimétrico  em  relação  ao  estipe,  podendo  apresentar  ainda  rachaduras  ou  fendilhamentos
ocasionados por doenças.
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4.3.4. Estipe fino e enrugado: estiolamento do estipe ou talo, apresentando-se desproporcionalmente
longo em relação ao píleo, além de enrugado.

4.3.5. Pedaços de cogumelos: são cogumelos não inteiros, estipe ou píleo separados, ou pedaços
deles.

4.4. Estipe: é o talo ou a haste do cogumelo. 

4.5. Píleo: trata-se da parte superior do cogumelo, ou basidiocarpo em forma de “chapéu”. 

4.6. Coloração clara: coloração amarelo palha ou amarelo dourado.

4.7. Coloração levemente rajada: coloração amarelo palha ou amarelo dourado podendo apresentar
pequenas faixas amarronzadas.

4.8. Coloração rajada: coloração amarelo palha ou amarelo dourado podendo apresentar grandes
faixas amarronzadas.

4.9. Coloração escura: coloração escura chegando até a enegrecer.

5.  Lote:  quantidade  de  produto  com  as  mesmas  especificações  de  identidade,  qualidade  e
apresentação, processados pelo mesmo produtor ou fracionador, em espaço de tempo determinado
sob condições semelhantes.

6. Embalagem: recipiente, pacote, ou envoltório, destinado a garantir a conservação e a facilitar o
transporte e o manuseio dos produtos.

7. Produto embalado: todo produto que está contido em uma embalagem, pronto para ser oferecido
ao mercado.

8. Contaminantes ou substâncias nocivas à saúde: quaisquer substâncias estranhas ao cogumelo,
que voluntária ou involuntariamente se incorporem a este, tornando-o impróprio para o consumo
humano.

9. Classificação:

9.1. O Agaricus blazei (Murril) ss. Heinemann ou Agaricus brasiliensis (Wasser et al.) para consumo
"in natura" será classificado em Grupos e Classes ou Calibre.

9.2. Grupos: de acordo com a coloração do píleo e estipe, será classificado em quatro grupos:

9.2.1. Grupo - I: constituído de cogumelos que apresentam coloração clara homogênea. 

9.2.2. Grupo - II:  constituído de cogumelos que apresentam coloração clara levemente rajada de
marrom.

9.2.3.  Grupo III:  constituído de cogumelos que apresentam coloração clara fortemente rajada de
marrom.

9.2.4. Grupo IV: constituído de cogumelos que apresentam o píleo com coloração escura até negra.

9.3. Classe: de acordo com comprimento dos cogumelos expresso em centímetros, associado às
características de coloração e apresentação conforme tabelas 1, 2 e 3.

9.3.1. Tabela 1 - Classe.
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COGUMELOS INTEIROS DO GRUPO I,II e III

DE ACORDO COM O COMPRIMENTO LONGITUDINAL

CLASSE COMPRIMENTO (cm)

EXTRA ≥ 7,0

A < 7,0

Admite-se mistura das Classes acima até um máximo de 10%

9.3.2. Tabela 2 - Classe.
 

COGUMELOS QUEBRADOS E PARTIDOS DO GRUPO I, II e III

CLASSE CARACTERÍSTICAS

B Cogumelos  quebrados  e  em  pedaços  (píleo,  estipe
separados, ou fragmentos destes).

9.3.3. Tabela 3 - Classe.
 

COGUMELOS DO GRUPO IV

CLASSE CARACTERÍSTICAS

C Cogumelos  inteiros,  quebrados  e  pedaços  (píleo,  estipe
separados,  ou  fragmentos  destes),  independente  do
comprimento.

9.4. Tabela 4 - Limites máximos de defeitos permitidos para as Classes Extra e A, expressos em
porcentagem (%).

DEFEITOS EXTRA A

 1. Lesão (broquinha)  0  5

 2. Mofados  0  0

 3. Resíduos de terra  0 5

 4. Cor interna do píleo escura  0  0

 5. Píleo aberto  0  0

 6. Umidade 10 10

 7. Película do píleo partida  10  20

 8. Presença de pó 5 5

 9. Estipe fino e enrugado  20  25

10. Pedaços de cogumelos (e quebrado) 0  5
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Total de defeitos 35 65

9.4.1. A Classe B constituída de cogumelos quebrados e ou partidos deverá apresentar umidade
menor ou igual a 10%.  

9.4.2.  O  Agaricus  blazei (Murril)  ss.  Heinemann  ou  Agaricus  brasiliensis (Wasser  et  al.)  que
apresentar  excesso  de  defeitos  conforme previsto  na  tabela  4,  (poderá  ser  re-classificado  para
enquadramento em Classe).

10. Desclassificado:

10.1. Será desclassificado o lote de Agaricus blazei (Murril) ss. Heinemann ou Agaricus brasiliensis
(Wasser et al.) que apresentar uma ou mais das características indicadas abaixo, sendo proibida a
sua comercialização para a alimentação humana.

10.1.1. Mau estado de conservação.

10.1.2. Aspecto generalizado de mofo ou fermentação.

10.1.3.  Resíduos  de  terra,  de  produtos  fitossanitários,  agrotóxicos,  metais  pesados,  outros
contaminantes e substâncias nocivas à saúde, acima do limite estabelecido por legislação específica
vigente.

10.1.4. Odor estranho de qualquer natureza, impróprio ao produto.

10.2. Sempre que julgar necessário, o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA poderá requerer a
análise  laboratorial  prévia  do  produto  suspeito  de  contaminação,  visando  certificar-se  de  sua
impropriedade para consumo humano.

10.3.  As  análises  laboratoriais  serão  realizadas  por  laboratórios  credenciados  pelo  IMA,  com o
respectivo ônus para o detentor do produto.

10.4. No caso da permissão ou autorização de utilização do produto desclassificado para outros fins,
o  IMA deverá  estabelecer,  ainda,  todos  os  procedimentos  necessários  ao  acompanhamento  do
produto até a sua completa desnaturação ou destruição, cabendo ao proprietário do mesmo, ou ao
seu  preposto,  além  de  arcar  com  os  custos  pertinentes  à  operação,  ser  o  seu  depositário  e
responsável  pela  inviolabilidade  e  indivisibilidade  do  lote,  em  todas  as  fases  de  manipulação,
imputando-lhe as ações civis e penais cabíveis, em caso de irregularidade ou de uso não autorizado
do produto nestas condições.

10.5. O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA poderá, sempre que julgar necessário, em ação de
caráter temporário ou por tempo indeterminado, exigir a análise de resíduos e outros contaminantes
do  Agaricus  blazei (Murril)  ss.  Heinemann  ou  Agaricus  brasiliensis (Wasser  et  al.)  posto  para
comercialização, independentemente do resultado de sua classificação.

10.6.  O  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA,  juntamente  com  outras  entidades  oficiais,
instituições de pesquisa,  redes de laboratórios credenciados e em parceria com o setor privado,
poderá  desenvolver  programas  específicos  de  monitoramento  no  Agaricus  blazei (Murril)  ss.
Heinemann  ou  Agaricus  brasiliensis (Wasser  et  al.),  visando  ao  controle  e  à  garantia  de  sua
qualidade para alimentação humana.

11. Embalagem.

11.1.  O  Agaricus  blazei (Murril)  ss.  Heinemann  ou  Agaricus  brasiliensis (Wasser  et  al.)  para
comercialização no mercado interno, no nível de atacado, será acondicionado em caixas de dez
quilos.
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11.2.  Quando  embalado,  a  embalagem deverá  ser  limpa,  seca,  de  material  que  não  provoque
alterações externas ou internas nos cogumelos e não transmita odor ou sabor estranho às mesmas,
deve ser bem lacrada de modo a evitar a troca de gases e conter sachê de sílica gel à razão de 20g/
500g de cogumelos.

11.3.  As embalagens deverão possibilitar  a paletização e assegurar uma adequada conservação
para os cogumelos.

11.4. Dentro do lote, será obrigatório que todas as embalagens sejam do mesmo material e tenham
idêntica capacidade de acondicionamento.

11.5. As embalagens serão padronizadas em tamanhos de 1 quilo (33cm x 60 cm) ou 500 gramas
(30 cm x 40 cm) em material de polipropileno igual ou superior a 12 micras. 

12. Marcação ou rotulagem.

12.1.  As  especificações  de  qualidade  do  Agaricus  blazei (Murril)  ss.  Heinemann  ou  Agaricus
brasiliensis (Wasser et al.), contidas na marcação ou rotulagem e na identificação do lote, deverão
estar em consonância com o seu respectivo Certificado de Classificação.

12.2.  A embalagem deve trazer  as  especificações  qualitativas,  marcadas  ou rotuladas,  na  vista
principal, em lugar de destaque, de fácil visualização e de difícil remoção.

12.3. Os rótulos do Agaricus blazei (Murril) ss. Heinemann ou Agaricus brasiliensis (Wasser et al.)
embalados  não  deverão  apresentar  vocábulos,  símbolos,  emblemas,  ilustrações  ou  outras
representações gráficas que possam induzir o consumidor a equívoco, erro, confusão ou engano em
relação a sua qualidade.

12.4. Entidade responsável pela classificação: Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA

12.5. O lote será determinado pelo produtor, fracionador ou embalador do produto, segundo seus
critérios.

12.5.1. Para a indicação do lote, poderá ser utilizado:

12.5.1.1.  Um  código-chave  precedido  da  letra  "L".  Este  código  deverá  estar  à  disposição  da
autoridade competente e constar da documentação comercial, quando ocorrer a comercialização.

12.5.1.2.  A  data  de  produção,  embalagem ou  prazo  de  validade,  sempre  devem ser  indicados
claramente, pelo menos, o mês e o ano, nesta ordem, conforme o Regulamento Técnico específico
para rotulagem de alimentos embalados.

12.6.  As expressões qualitativas referentes ao Grupo e Classe devem ser grafadas por extenso,
sendo o Grupo expresso em algarismo romano e o indicativo da Classe em alfabeto. 

12.7. Os indicativos de Grupo e Classe devem ser grafados em caracteres do mesmo tamanho de
forma bem legível.

13. Amostragem.

13.1. Previamente à amostragem, deverão ser observadas as condições gerais do lote do produto.
E,  em caso de verificação de qualquer  anormalidade,  tais  como a  existência  de quaisquer  das
características desclassificantes (odor estranho, mau estado de conservação, aspecto generalizado
de mofo, entre outros), adotar os procedimentos específicos previstos neste Regulamento.

13.2. A tomada da amostra será feita de acordo com o estabelecido na Tabela 5.

6



13.2.1. Tabela 5 - Amostragem de produtos embalados.

NÚMERO DE EMBALAGENS QUE
COMPÕEM O LOTE

NÚMERO MÍNIMO DE EMBALAGENS A
SEREM RETIRADAS

até 100 2

de 101 a 300 4

de 301 a 500 8

de 501 a 1000 12

mais de 1.000 16

14. Certificado de Classificação e Selo de Qualidade.

14.1. O Certificado de Classificação será emitido pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, de
acordo com a legislação vigente.

14.2.  O  Certificado  de  Classificação  é  o  documento  hábil  para  comprovar  a  realização  da
classificação, correspondendo a um determinado lote do produto classificado. 

14.2.1. Validada a certificação o produtor fará jus ao recebimento do selo de qualidade, Anexo Único
deste Regulamento, por unidade comercial, pacotes de meio quilo ou um quilo.

14.3. O Certificado de Classificação somente será considerado válido quando possuir a identificação
do classificador (carimbo e assinatura), pessoa física, devidamente cadastrada no Instituto Mineiro
de Agropecuária - IMA.

14.4.  No  Certificado  de  Classificação  deverão  constar,  além das  informações  estabelecidas  no
Regulamento Técnico específico, as seguintes indicações:

14.4.1. Discriminação dos resultados de cada análise efetuada e dos percentuais encontrados para
cada determinação de qualidade do Agaricus blazei (Murril) ss. Heinemann ou Agaricus brasiliensis
(Wasser  et  al.),  estabelecidos  neste  Regulamento,  bem  como  as  informações  conclusivas
(enquadramento em Grupo e Classe), que serão transcritos do seu respectivo laudo de classificação.

14.4.2. As percentagens de cada uma das classes em caso de mistura conforme previsto na Tabela
1 e 4 (presença de quebrados na Classe A).

15. Armazenagem e Meios de Transporte.

15.1. Os estabelecimentos destinados à armazenagem do Agaricus blazei (Murril) ss. Heinemann ou
Agaricus brasiliensis (Wasser et al.) e os meios de transporte devem oferecer plena segurança e
condições técnicas imprescindíveis à sua perfeita conservação, respeitada a legislação específica
em vigor.

16. Fraude.

16.1. Considerar-se-á fraude toda a alteração dolosa, de qualquer ordem ou natureza, praticada na
classificação, no acondicionamento, no transporte e na armazenagem, bem como nos documentos
de qualidade do produto.
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16.1.1.  Será  também  considerada  fraude  a  comercialização  do  Agaricus  blazei (Murril)  ss.
Heinemann  ou  Agaricus  brasiliensis (Wasser  et  al.)  em  desacordo  com  o  estabelecido  neste
Regulamento.

16.2.  Roteiro de classificação do  Agaricus blazei (Murril)  ss. Heinemann ou  Agaricus brasiliensis
(Wasser et al.).
16.2.1. Coletar a amostra de acordo com as Tabelas deste Regulamento.

16.2.2. Obtenção da amostra de trabalho, em número de 100 cogumelos, que deverão ser obtidas ao
acaso, proporcionalmente ao número de embalagens retiradas, para perfeita homogeneização.

16.2.3. O cálculo dos percentuais de defeitos será efetuado por meio da relação entre o número de
cogumelos com defeito e o número de cogumelos amostrados. 

16.2.4. A amostra deverá ser devolvida ao interessado, inclusive a de trabalho, quando solicitada.

16.2.5.  O  classificador  não  será  obrigado  a  recompor  ou  ressarcir  as  amostras  de  cogumelos
danificadas em função da execução da classificação.

16.2.6.  Quando a  amostra  for  coletada e  enviada pelo  interessado,  deverão ser  observados  os
mesmos critérios e procedimentos de amostragem previstos neste Regulamento, visando garantir a
identificação da mesma com o lote ou volume do qual se originou, sendo o coletador o responsável
legal pela sua representatividade.

16.2.7. Para determinação da Classe, pesar, no mínimo, 10% (dez por cento) da amostra de trabalho
e efetuar as medições, com paquímetro ou instrumento similar.

16.2.8. Recompor a amostra e proceder à identificação dos defeitos.

16.2.9.  Para  enquadramento  do  Agaricus  blazei (Murril)  ss.  Heinemann ou  Agaricus  brasiliensis
(Wasser et al.)  em suas respectivas Classes considerar os defeitos isoladamente, com base nas
tolerâncias máximas estabelecidas na Tabela deste Regulamento.

16.2.10. Enquadrar o produto de acordo com coloração apresentada e respectiva Classe. 

16.2.11.  Constar  do  Certificado  de  Classificação  os  motivos  que  levaram  o  produto  a  ser
desclassificado.

16.2.12. Carimbar o laudo e Certificado de Classificação com o nome do classificador e o número do
registro de classificador.

16.2.13.  O interessado terá  direito  a questionar  administrativamente  o resultado apresentado da
validação do serviço de classificação, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contadas a partir da
emissão do Certificado de Classificação. Neste caso, procede-se a uma nova amostragem e análise
do produto.
 
17. Disposição Geral.

17.1. É competência exclusiva do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA resolver os casos omissos
porventura surgidos na utilização do presente Regulamento. 
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