
PORTARIA Nº 313/99, DE 13 DE JANEIRO DE 1999.

ESTABELECE  NORMAS  PARA  CREDENCIAMENTO  DE
LABORATÓRIO  DE  DEGUSTAÇÃO  E  ANÁLISE  FÍSICA  DE  CAFÉ,
PARA FINS DE CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-
IMA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19, incisos I e XI, do Decreto nº
33.859, de 21 de agosto de 1992, e de acordo com os incisos IV, XII e XXXII do artigo
2º do mesmo diploma legal, tendo em vista o disposto no artigo 2º, da Lei nº 10.594, de
7  de  janeiro  de  1992,  visando  dar  cumprimento  ao  Decreto  nº  38.559,  de  17  de
dezembro de 1996.

RESOLVE:

Art.  1º  -  Estabelecer  normas  e  critérios  para  o  credenciamento  de
laboratórios  de  análise  física  e  degustativa  de  café,  pertencentes  às  Cooperativas,
Associações de Produtores, Sindicatos, Órgãos e Empresas Públicas, Universidades e
outras entidades do Governo federal, estadual e municipal, devidamente capacitados.

Parágrafo  único.  Poderão  ser  credenciados  os  laboratórios
particulares de análise física e degustativa de café que atendam aos dispositivos desta
Portaria.

Art.  2º  -  O  laboratório  interessado  no  credenciamento  deverá
encaminhar  o  requerimento  ao  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária-IMA,  contendo  as
seguintes informações:

a) nome da entidade a que pertence o laboratório ou nome do
laboratório;
b) endereço completo e CGC;
c)  capacidade  operacional  anual,  prevista  em  número  de
amostras analisadas;
d)  comprovante  de  pagamento  de  Anotação  de
Responsabilidade  Técnica  -  ART,  no  Conselho  profissional
correspondente;
e)  nome  do  Responsável  Técnico  e  registro  no  Conselho
profissional;
f) nome dos técnicos, laboratoristas ou auxiliares empregados
na atividade, que deverão ser cadastrados no Instituto Mineiro
de Agropecuária-IMA;
g) relação de equipamentos existentes;
h) croquis de localização do laboratório;
i) lay-out do laboratório.



Art. 3º - O IMA realizará vistoria prévia para verificação das condições
técnicas do laboratório a ser credenciado e instruirá o seu devido processo.

Parágrafo único. O laboratório que não atender às exigências
terá um prazo de até 6 (seis) meses para adequação.

Art.  4º  -  O  laboratório  deverá  estar  sob  a  responsabilidade  de  um
técnico devidamente capacitado e registrado no respectivo Conselho profissional.

Art. 5º - O laboratório deverá executar as análises físicas e degustativas
do café, conforme normas oficiais e ou internacionais, emitindo Boletim de Análise, de
acordo com o Anexo único desta Portaria.

Parágrafo único. Arquivar, em local apropriado, as amostras de
contra-provas de café, mantendo-as por um período mínimo de 180 (cento e oitenta)
dias.

Art.  6º  -  O  laboratório  deverá  dispor,  no  mínimo,  dos  seguintes
equipamentos:

I - 1 (um) torrador de café com 3 (três) bocas;
II - 1 (uma) mesa giratória com 16 (dezesseis) bandejas para
degustação de café;
III - 2 (duas) cuspideiras em aço inox;
IV - 2 (duas) banquetas giratórias;
V - 1 (um) descascador de café;
VI - 2 (dois), jogos de peneiras completos, de nº 13 ao nº 18
com fundo, incluindo peneiras para café chato e moca;
VII - 10 (dez) bandejas de alumínio;
VIII - chaleiras de bico, pirex e colheres de prova;
IX - prateleiras para arquivo de amostras;
X - mesa de classificação;
XI - determinador de umidade;
XII - balança analítica;
XIII - embalagens de amostra, conforme norma legal;
XIV - 1 (um) fogão. 

Art. 7º - O IMA fará inspeções periódicas nos laboratórios de análise para
verificar  o  seu desempenho,  bem como verificar  a  permanência das condições que
possibilitaram o seu credenciamento.

Art. 8º - Serão objeto de inspeções periódicas do Instituto Mineiro de
Agropecuária-IMA, os seguintes pontos:

I - política de qualidade adotada pelo laboratório; 



II - organização laboratorial, gerenciamento e responsabilidade
técnica;
III - procedimentos técnicos adotados;
IV - medidas de controle efetuadas pelo laboratório.

Art.  9º  -  O  laboratório  credenciado  deverá  manter  todos  os
equipamentos de medição, que tiverem influência na exatidão dos dados, calibrados e
aferidos, além de meios para possibilitar a rastreabilidade dos resultados.

Parágrafo  único.  Nos  casos  em  que  a  rastreabilidade  dos
resultados não for aplicável, o Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA - promoverá uma
correlação  de  resultados  através  de  análises  interlaboratoriais  e/ou  repetição  de
análises.

Art. 10 - O laboratório deverá adotar meios de verificação de resultados
e  de  ações  corretivas,  devidamente  registrados,  para  atender  as  reclamações  dos
clientes.

Art.  11  -  O  credenciamento  do  laboratório  poderá  ser  cancelado  a
qualquer tempo, por solicitação do interessado ou como conseqüência das inspeções
do Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA.

Art. 12 - 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 13 (treze) de janeiro de 1999.

Eduardo Antônio Pinto Campelo
Diretor-Geral


