
PORTARIA Nº  277/98, DE 27 DE MARÇO DE 1998.

DISPÕE SOBRE PASTEURIZAÇÃO LENTA DO LEITE.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19, incisos I e XI,
do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

considerando  a  necessidade  de  disciplinar  o  processo  de
pasteurização lenta de leite no Estado de Minas Gerais, 

RESOLVE:

Art.  1º  -  Entende-se  por  pasteurização  lenta  de  leite  o
processo  tecnológico  que  consiste  no  tratamento  térmico  do  leite  de  62º  a  65ºC
(sessenta e dois a sessenta e cinco graus Célsius) por 30 (trinta) minutos.

Art.  2º  -  O estabelecimento  autorizado a beneficiar  o  leite
pelo processo de pasteurização lenta será denominado Microusina e deverá atender o
disposto  no  Regulamento  da  Inspeção  e  Fiscalização  Sanitária  dos  Produtos  de
Origem Animal, nas Normas Higiênico-Sanitárias e Tecnológicas para Leite e Produtos
Lácteos e, também, no que couber, na legislação complementar.

Art.  3º  -  Será  admitido  o processo de pasteurização lenta
apenas para os produtores rurais cujo leite, destinado ao consumo humano direto, seja
de produção própria  e não ultrapasse o volume de 1.200 l/dia  (um mil  e  duzentos
litros). Fica estabelecido o limite máximo 600 l (seiscentos litros) a ser homogeneizado
e pasteurizado em cada operação. Acima do volume de 1.200 l/dia (mil  e duzentos
litros) será obrigatório o uso de pasteurizador de placas.

Parágrafo único. Deverão,  ainda,  ser observados os
seguintes critérios:

I - A admissão do processo acima mencionado
se dará somente para o processamento do leite integral.

II  -  O  equipamento  utilizado  no  processamento  de
pasteurização lenta deverá dispor de sistema uniforme de aquecimento e resfriamento,
e permitir a perfeita higienização e manutenção da qualidade do produto, constando o
equipamento de: tanque de recepção, filtro sob pressão, pasteurizador com sistema
moto-redutor e embaladeira automática ou semi-automática. 

III  -  O  resfriamento  do  leite  imediatamente  após  a
pasteurização  será  feita  através da introdução de água gelada no equipamento  ou
através de trocador de calor (resfriador a placas).

IV - O intervalo de tempo entre o final da ordenha e o
início  da  pasteurização  será  de,  no  máximo,  1h  (uma hora),  limite  que poderá  ser
alterado  a  critério  do  IMA.  Quando  o  volume a  ser  industrializado for  maior  que a



capacidade  do  pasteurizador,  o  excedente,  enquanto  aguarda  o  processamento,
deverá ser mantido resfriado na temperatura de 5º a 10ºC (cinco a dez graus Célsius).

Art. 4º - Na rotulagem do leite envasado por este processo
deverá, obrigatoriamente, além dos dizeres preconizados pelo Código de Defesa do
Consumidor,  constar:  REGISTRO PROVISÓRIO NO IMA SOB Nº      ,  bem como
TRATAMENTO TÉRMICO (PASTEURIZAÇÃO LENTA): 62º A 65ºC POR 30 (TRINTA)
MINUTOS. 

Parágrafo único.  A embalagem que acondicionará o
leite deverá ser produzida por firma credenciada junto  ao Ministério da Saúde. 

Art. 5º - A Microusina deverá manter o controle de qualidade
do produto a ser comercializado, devendo ser realizadas rotineiramente as provas de
acidez, fosfatase, peroxidase, colimetria e contagem global.

§  1º  -  Serão  colhidas,  mensalmente,  amostras  pelo
IMA para análise de avaliação, sem ônus para a Autarquia. 

§  2º  -  O  IMA poderá,  a  seu  critério,  coletar  novas
amostras  para  realização  de  análises  que  julgar  convenientes,  com  ônus  para  o
produtor. 

Art.  6º  -  Os  equipamentos  a  serem  utilizados  no
processamento de pasteurização lenta deverão ser de aço inoxidável.

Art. 7º - Fica estipulado o prazo de 1 (um) ano, a contar da
data  da publicação desta  Portaria,  para  aprovação  dos equipamentos  utilizados na
pasteurização lenta

Parágrafo  único.  Os equipamentos serão  aprovados
mediante apresentação de resultados dos testes laboratoriais realizados no produto,
acompanhados  de  Pareceres  Técnicos  de,  no  mínimo,  2  (dois)  órgãos  oficiais  de
pesquisa,  credenciados  pelo  IMA,  comprovando  sua  eficiência  e  adequação  dos
materiais neles empregados, de acordo com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.

Art.  8º  -  A  caracterização  de  qualquer  tipo  de  fraude  ou
infração e o descumprimento desta Portaria ou da legislação pertinente, implicará nas
sanções previstas no Regulamento da Inspeção e Fiscalização Sanitária dos Produtos
de  Origem  Animal  e  nas  Normas  Higiênico-Sanitárias  e  Tecnológicas  para  leite  e
produtos lácteos.

Art.  9º  -  O controle  sanitário  do  rebanho  será  obrigatório,
abrangendo  as seguintes ações: 

I - vacinação contra brucelose, de acordo com a legislação
vigente;

II - exame de brucelose, com periodicidade anual, em todo
rebanho, com eliminação dos reagente positivos (usar formulário oficial) e utilização do
“Ring Test” na plataforma, quando necessário;

III - exame de tuberculose anual para todos os animais do
rebanho (usar formulário oficial);

IV  -  vacinação contra  febre  aftosa,  conforme o  calendário
oficial;



V - controle da mastite, incluindo o uso diário e individual de
recipiente adequado, de fundo escuro, para colheita e exame dos primeiros jatos de
leite de cada teta e execução mensal do CMT, WMT ou outros teste similares, aceitos
pelo IMA;

VI  -  manutenção  de  animais  livres  de  parasitos  e  outras
manifestações patológicas que comprometam a saúde do rebanho ou a qualidade do
leite.

Art. 10 - O IMA supervisionará a execução do programa de
Defesa Sanitária Animal, do Controle de Qualidade do Produto e demais operações
envolvidas no processo produtivo.

Art.  11 - O registro será solicitado ao IMA, instruindo-se o
processo com os seguintes documentos:

I - Requerimento dirigido ao Diretor Geral do IMA, conforme
modelo padrão;

II  -  Laudo de Inspeção  do Terreno executado por  Médico
Veterinário desta Autarquia, conforme modelo do IMA ou Laudo Técnico-Sanitário de
Estabelecimento, no caso de indústria já construída;

III - Cópia do Registro da Propriedade, do Contrato Social ou
do Contrato de Arrendamento;

IV - Alvará da Prefeitura Municipal;
V  -  Laudo  de  Inspeção  do  Órgão  de  Proteção  ao  Meio

Ambiente;
VI - Memorial Descritivo da Construção, conforme modelo do

IMA;
VII  -  Memorial  Descritivo  Econômico-Sanitário,  conforme

modelo do IMA;
VIII  -  Cópia  do  CGC ou  CPF e  da  Inscrição  Estadual  ou

Inscrição de Produtor Rural;
IX  -  Exames físico-químicos  e bacteriológicos da água de

abastecimento;
X  -  Carteira  de  Saúde  ou  Atestado  de  Saúde  dos

funcionários, emitido pelo SUS;
XI - Cópia do cartão de Controle Sanitário do IMA;
XII  -  Atestado  Sanitário  do  rebanho  renovado  a  cada  06

(seis) meses, para brucelose e tuberculose;
XIII - Plantas do estabelecimento incluindo: 

a)  planta  baixa  contendo:  localização  das  máquinas,
equipamentos e utensílios, pontos de água quente e fria e de esgotos na escala 1:100,
em 03 (três) vias;

b) planta da fachada e cortes transversal e longitudinal,
na escala de 1:50, em 03 (três) vias;



c) planta de situação contendo: localização de todas as
construções e detalhamento de redes de efluentes na escala 1:500, em 03 (três) vias;

XIV - fotos dos diversos setores existentes na indústria.
Art.  12  -  Durante  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  de

pesquisa e avaliação, o IMA poderá introduzir  modificações que julgar tecnicamente
necessárias. 

Art.  13  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

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

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA,  em Belo
Horizonte, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 1998.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


