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PORTARIA IMA  Nº 2051, DE 07 DE ABRIL DE 2021. 
 
 

Define o período de Maturação do Queijo Minas 
Artesanal produzido nas microrregiões de 
Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, 
Serra do Salitre, Serro e Triângulo Mineiro. 

 
 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, no uso da 
atribuição que lhe confere o artigo 12, inciso I, do Decreto 47.859, de 07 de fevereiro de 2020, e; 

 
Considerando que segundo a alínea b) do Inciso III do Artigo 5° da Lei Estadual n° 

23.157, de 18 de dezembro de 2018, que "dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos 
artesanais de Minas Gerais", a validação de pesquisas sobre queijos artesanais mineiros realizadas 
por outras instituições é de competência da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – 
EPAMIG; 

 
Considerando o trabalho científico intitulado “Perfil socioeconômico de agricultores 

familiares e caracterização de queijo minas artesanal de serra do salitre (MG) em diferentes períodos 
de maturação e épocas do ano; Dissertação de Mestrado defendida por Rainer Chaves Figueiredo; 
UFMG; 2018. Orientadora: Profª Dra. Mônica Maria Oliveira Pinto Cerqueira e o trabalho científico 
intitulado “Microbioma do queijo Minas artesanal da Serra do Salitre ao longo do período de 
maturação; Tese de Doutorado defendida por Felipe Machado de Sant‘Anna; UFMG; 2019. 
Orientador: Prof. Dr. Marcelo Resende de Souza; 

 
Considerando Relatório 1.2021 - EPAMIG/EPAMIG ILCT, disposto no processo SEI 

n°1230.01.0000226/2020-83, elaborado pela Comissão Consultiva do queijo artesanal, que 
recomenda a intervenção da SEAPA-MG junto aos órgãos de Inspeção Sanitária de POA para a 
aceitação e consequente legalização, a fim de alterar o tempo de maturação do Queijo Minas 
Artesanal da Microrregião da Serra do Salitre de 22 para 14 dias; 

 
Considerando Relatório 2.2021 - EPAMIG/EPAMIG ILCT, disposto no processo SEI 

n°1230.01.0000226/2020-83, elaborado pela Comissão Consultiva do queijo artesanal, que 
recomenda a intervenção da SEAPA-MG junto aos órgãos de Inspeção Sanitária de POA para a 
aceitação e consequente legalização, a fim de alterar o tempo de maturação do Queijo Minas 
Artesanal da Microrregião da Canastra e Serra do Salitre de 22 para 14 dias; 

 
Considerando a Portaria IMA n° 1969, de 26 de março de 2020, que dispõe sobre a 

produção de Queijo Minas Artesanal em queijarias e entrepostos localizados dentro de microrregiões 
definidas e para as demais regiões do Estado, caracterizadas ou não como produtora de Queijo Minas 
Artesanal – QMA;  

 
 RESOLVE: 
 
Art. 1º – Alterar o §1º do artigo 4º da Portaria IMA nº 1969, de 26 de março de 2020, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“§ 1 º Fica definido o período de maturação do queijo Minas Artesanal como mínimo 
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de 14 (quatorze) dias para a microrregião de Araxá, Canastra e Serra do Salitre, mínimo de 17 
(dezessete) dias para a microrregião do Serro e para as demais regiões do Estado, caracterizadas ou 
não como produtora de QMA, o período mínimo de maturação será de 22 (vinte e dois) dias ou pelo 
maior período especificado em estudos científicos.” 

 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
Belo Horizonte, 07 de abril de 2021. 

 
 
 

Thales Almeida Pereira Fernandes 
Diretor-Geral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


