PORTARIA Nº 146 DE 07 DE MARÇO DE 1996
Ministério da Agricultura
Secretaria de Defesa Agropecuária
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal DIPOA
Portaria Nº 146 de 07 de março de 1996. (*)
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso
da atribuição que lhe confere a Art. 87, II, da Constituição da República , e que nos termos do
disposto no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal,
aprovado pelo Decreto nº 1.255, de 25 de junho de 1962, alterado pelo Decreto nº 1.812 de 08 de
fevereiro de 1996 e
Considerando as Resoluções Mercosul/GMC números 69/93, 70/93, 71/93, 72/93, 82/93, 16/94,
43/94, 63/94, 76/94, 78/94 e 79/94 que aprovam os Regulamentos Técnicos de Identidades e
Qualidades de Produtos Lácteos;
Considerando a necessidade de Padronização dos Métodos de Elaboração dos Produtos de
Origem Animal no Tocante aos Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidades de Produtos
Lácteos,
Resolve;
Art. 1º Aprovar os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade dos Produtos Lácteos
em anexo.
Art. 2º Os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidades dos Produtos Lácteos aprovados
por esta Portaria, estarão disponíveis na Coordenação de Informação Documental Agrícola, da
Secretária de Documental Agrícola, da Secretaria do Desenvolvimento Rural do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e da Reforma Agrária.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação.
JOSÉ EDUARDO DE ANDRADE VIEIRA
(*) Publicado no DOU, de 11 de março de 1996.
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ANEXO I
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos
1. ALCANCE.
1.1. Objetivo
Fixar a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverão possuir os queijos, com
exceção dos Queijos Fundidos, Ralados, em Pó e Requeijão.
Sem prejuízo do estabelecimento no presente padrão, os padrões técnicos individuais poderão
conter disposições em que sejam mais especificas e, em tais casos, aquelas disposições mais
especificas se aplicarão à variedade individual ou aos grupos de variedade de queijos.
2 DESCRIÇÃO.
2.1. Definição
Entende-se por queijo o produto fresco ou maturado que se obtém por separação parcial do soro
do leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou totalmente desnatado), ou de soros lácteos,
coagulados pela ação física do calho, de enzimas especificas, de bactéria específica, de ácido
orgânicos, isolados ou combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar, com ou sem
agregação de substâncias alimentícias e/ou especiarias e/ou condimentos, aditivos
especificamente indicados, substâncias aromatizantes e matérias corantes.
Entende-se por queijo fresco o que esta pronto para consumo logo após sua fabricação.
Entende-se por queijo maturado o que sofreu as trocas bioquímicas e físicas necessárias e
características da variedade do queijo.
A denominação QUEIJO está reservada aos produtos em que a base láctea não contenha gordura
e/ou proteínas de origem não láctea.
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2.2. Classificação.
A seguinte classificação se aplicará a todos os queijos e não impede o estabelecimento de
denominação e requisitos mais específicos, característicos de cada variedade de queijo que
aparecerá, nos padrões individuais.
2.2.1. De acordo com o conteúdo de matéria gorda no extrato seco, em percentagem, os queijos
classificam se em:
−
−
−
−
−

Extra Gordo ou Duplo Creme: quando contenham o mínimo de 60%
Gordos: quando contenham entre 45,0 e 59,9%
Semigordo: quando contenham entre 25,0 e 44,9%
Magros: quando contenham entre 10,0 e 24,9%
Desnatados: quando contenham menos de 10,0%

2.2.2. De acordo com o conteúdo de umidade, em percentagem, os queijos classifica se em:
− Queijo de baixa umidade (geralmente conhecidos como queijo de massa dura): umidade
de até 35,9%.
− Queijos de média umidade (geralmente conhecidos como queijo de massa semidura):
umidade entre 36,0 e 45,9%.
− Queijos de alta umidade (geralmente conhecido como de massa branda ou “macios”):
umidade entre 46,0 e 54,9%.
− Queijos de muita alta umidade (geralmente conhecidos como de massa branda ou
“mole”): umidade não inferior a 55,0%.
2.2.2.1. Quando submetidos ou não a tratamento térmico logo após a fermentação, os queijos de
muita alta umidade se classificarão em:
− Queijos de muita alta umidade tratados térmicamente.
− Queijos de muita alta umidade.
2.3. DESIGNAÇÃO (denominação de venda):
Todos os produtos denominados QUEIJO incluirão o nome da variedade correspondente, sempre
que responda às características da variedade de que trata, especificadas em um padrão individual.
O nome poderá ser acompanhado das denominações estabelecidas na classificação.
3. REFERÊNCIAS
Normas FIL 4A: 1982. Queijo e queijos processados.
Determinação do conteúdo de sólidos totais( Métodos de referência).
Norma FIL 5B: 1986. Queijo e Produtos Processados de Queijo.
Conteúdo da Matéria Gorda.
Norma FIL 50B: 1985. Leite e Produtos Lácteos – Métodos de Amostragem.
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Norma FIL 99A: 1987. Avaliação Sensorial de Produtos Lácteos.
Norma A6: do Codex Alimentarius. Norma Geral para Queijo.
Catálogo de Queijo. Documento FIL 141: 1981
A. O.A.C. 15º Ed. 19900, 979.13, p.823.
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS.
4.1. Composição.
4.1.1. Ingredientes Obrigatórios.
4.1.1.1. Leite e/ou Leite Reconstituído (integral), semidesnatado, desnatado e/ou soro lácteo.
Entende se por leite o proveniente das espécies bovinas, caprina, ovina ou bubalina. Quando não
existe
uma referência específica, entende se como leite da espécie bovina.
4.1.1.2. Coagulante apropriado (de natureza física e/ou química e/ou bacteriana e/ou enzimática).
4.1.2. Ingredientes Opcionais.
Cultivos de bactérias lácteas ou outros microorganismos específicos, cloreto de sódio, cloreto de
cálcio, caseína, caseinatos, sólidos de origem láctea, condimentos ou outros ingredientes
opcionais permitidos somente conforme o previsto, explicitamente, nos padrões individuais
definidos para variedade de queijo.
4.2. Requisitos.
4.2.1. Os queijos deverão obedecer aos requisitos físicos , químicos e sensoriais próprios de cada
variedade, estabelecidos no padrão individual correspondente.
4.2.2. Acondicionamento: poderão ser acondicionados ou não, e, dependendo da variedade de
queijo de que se trata, apresentarão envases ou envoltórios bromatologicamente aptos recobrindo
a sua casca, aderindo ou não à mesma.
5. ADITIVOS E COAJUVANTES E TECNOLOGIA OU ELABORAÇÃO.
5.1 Aditivos.
Poderão ser utilizados na elaboração de queijos e aditivos relacionados na lista a que indica a
classe de queijo para a qual ou as quais estão autorizadas. A utilização de outros aditivos poderá
estar autorizada nos padrões individuais de certas variedades particulares de queijos.
Nome
Ácido cítrico
Ácido láctico
Àcido acético
Aroma Natural
Defumado

Função
Regulador de Acidez
Regulador de Acidez
Regulador de Acidez
de Aromatizante

Limite ( Max/conc)
BPF
BPF
BPF
BPF

Tipo de queijo
m.a.u.
m.a.u.
m.a.u.
m.a.u.; a.u.; m.u.; b.u.
4

Aromatizantes
(exceto aroma de
queijo e creme)
Nísina
Ácido sórbico e seus
sais de sódio, potássio
e cálcio
Nitrato de sódio ou
potássio (isolados ou
combinados)
Lisozima
Natamicina

Aromatizante

BPF

m.a.u.

Conservador
Conservador

12,5 mg/kg
1000 mg/kg
(em ácido sórbico)

m.a.u.; a.u.; m.u.; b.u.
m.a.u.; a.u.; m.u.; b.u.

Conservador

50 mg/kg
(em nitrato de sódio)

m.u.; b.u.

Conservador
Conservador

Carotenóides
Naturais,
beta
caroteno, bixina, nor
bixina,
urucum,
annatto, rocu (como
norbixina)
Clorofila, clorofilina,
clorofilina
crúpica,
sais de sódio e
potássio(em clorofila)
Curcuma, curcumina
Carmim
Betacaroteno
Sintético
(idêntico ao natural)
Riboflavina
Vermelho
de
Beterraba
Corante
BPF Peróxido de
Benzoila
Dióxido de Titânio
Carboximetilcelulose

Corante

20 mg/L de leite
m.u.; b.u.
1 mg/dm2
m.a.u.b.
5 mg/kg só na
superficie.
Não detectável a 2
mm
dos queijos cortados
ou
fatiados.
Profundidade:
ausência na massa (só
na superficie dos
queijos cortados ou
fatiados)
10 mg/kg de queijo
m.a.u.; a.u.; m.u.; b.u.

Corante

15 mg/kg de queijo

a.u.; m.u.; b.u.

Corante
Corante
Corante

BPF
BPF
600 mg/kg de queijo

m.a.u.; a.u.; m.u.; b.u.
m.a.u.
m.a.u.; a.u.; m.u.; b.u.

Corante
Corante

BPF
20 mg/L de leite

a.u.; m.u.; b.u.

Corante
Espessante/
Estabilizante
Espessante/
Estabilizante
Espessante/
Estabilizante

BPF
5g/kg de queijo

a.u.; m.u.; b.u.
m.a.u. (**)

5g/kg de queijo

m.a.u. (**)

5g/kg de queijo.

m.a.u (**)

Carragenina
Goma Guar
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Goma de Algaroba

Espessante/
Estabilizante
Goma Xantana
Espessante/
Estabilizante
Goma Karaya
Espessante/
Estabilizante
Goma Arábica
Espessante/
Estabilizante
Agar
Espessante/
Estabilizante
Ácido Algímico, seus Espessante/
sais de amônio, cálcio Estabilizante
e sódio, e alginato de
propilenoglicol
Pectina ou Pectina Espessante/
Amidada
Estabilizante
Alginato de Potássio
Espessante
/
Estabilizante
Amido Modificado
Espessante/
Estabilizante
Lípases
Agente de Maturação
Proteases
Agente de Maturação
(*) m.a.u. Queijos de muita alta umidade

5g/kg de queijo

m.a.u. (**)

5g/kg de queijo

m.a.u. (**)

5g/kg de queijo

m.a.u. (**)

5g/kg de queijo

m.a.u. (**)

5g/kg de queijo

m.a.u.

5g/kg de queijo

m.a.u.

5g/kg de queijo

m.a.u.

500 mg/kg de queijo

m.a.u.

BPF

m.a.u.

BPF
BPF

m.u.; b.u.
b.u.

a.u. Queijos de alta umidade
m.u. Queijos de média umidade
b.u . Queijos de baixa umidade
(**) Queijos de mais alta umidade tratados termicamente.
5.2. Coadjuvantes de Tecnologia ou Elaboração.
Poderão ser utilizados na elaboração dos queijos de muita alta umidade tratados termicamente os
coadjuvantes de tecnologia indicados a seguir:
6. CONTAMINANTES.
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem esta presente em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pela legislação vigente.
7. HIGIENE.
7.1. Considerações Gerais.
As práticas de higiene para elaboração do produto estarão de acordo com o estabelecimento no
Código Internacional Recomendado de Práticas Gerais de Higiene dos Alimentos. ( CAC//VOL
A.1985).
O leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meio mecânicos e submetidos à pasteurização
ou tratamento térmico equivalente para assegurar a fosfatase residual negativa (A.O.A.C. 15º Ed.
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1990, 979. 13, p.823) combinado ou não com outros processos físicos ou biológicos que
garantam a inocuidade do produto.
Fica excluído da obrigação de ser submetido à pasteurização ou outro tratamento térmico o leite
higienizado que se destine à elaboração dos queijos submetidos a um processo de maturação a
uma temperatura superior aos 5º C, durante um tempo não inferior a 60 dias.
7.2. Critérios macroscópicos
O produto não deverá conter substâncias estranhas de qualquer natureza.
7.3. Critérios microscópicos
O produto não deverá apresentar substâncias microscópicas estranhas de qualquer natureza.
7.4. Critérios Microbiológicos.
Os queijos deverão obedecer ao estabelecido na legislação específica.
8. PESOS E MEDIDAS.
Será aplicada a legislação específica.
9. ROTULAGEM.
Será aplicada a legislação especifica.
Será denominado “Queijo...” seguido da variedade ou nome de fantasia, se existir, de acordo
com o padrão individual que corresponda ás características da variedade de queijo.
Padrão individual que corresponda às características da variedade de queijo.
Poderão incluir se denominações estabelecidas na classificação.
Nos queijos com adição de substâncias alimentícias, condimentos ou outras substâncias
aromatizantes naturais, deverá indicar se na denominação de venda o nome da ou das adições
principais, exceto no caso dos queijos em que a presença destas substâncias constitua uma
característica tradicional.
No caso do, emprego de leites de mais de uma espécie animal, deverá ser declarado na lista de
ingredientes os leites das diferentes espécies e seu percentual relativo.
10. MÉTODOS DE ANÁLISEES.
Umidade: FIL 4A: 1982
Matéria Gorda: FIL 5B: 1986
11. AMOSTRAGEM
Serão seguidos os procedimentos recomendados na Norma FIL 50B: 1985.
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ANEXO II
Regulamento Técnico Geral para a fixação dos Requisitos Microbiológicos de Queijo
1. ALCANCE
1.1. Objetivo.
Fixa os requisitos microbiológicos que deverão obedecer os queijos.
2. DEFINIÇÃO
Os requisitos microbiológicos definitivos nesta norma foram estabelecidos de acordo com
critério e planos de amostragem para aceitação de lotes da Comissão Internacional de
Especificações Microbiológicas dos Alimentos. (ICMSF)
Os métodos analíticos especificados respondem à metodologia internacional aceita.
Os queijos foram classificados segundo o conteúdo de umidade da massa, outras características
próprias e tecnologias de fabricação.
3. REQUISITOS
3.1. Queijos de baixa umidade (umidade menor que 36%).
Microorganismos
Coliforme/g (30ºC)
Coliforme/g (45ºC)
Estafilococos Coag. Pos./g
Salmonela sp/25g

Critério de Aceitação Categoria
ICMSF
n=5 c=2
5
m=200 M=1.000
n=5 c=5
5
m=100 M=500
n=5 c=2
5
m=100 M=1.000
n=5 c=0
10
m=0

Método de Ensaio
FIL 73A:1985
APHA
1992
c.24(1)
FIL 145:1990
FIL 93: 1985

3.2. Queijos de baixa umidade (umidade menor que 36% < umidade< 46%)
Microorganismos

Critério de Aceitação

Coliforme/g (30ºC)

n=5 c=2
m=1.000 M=5.000
n=5 c=2
m=100 M=500
n=5 c=2
m=100 M=1.000
n=5 c=0
m=0
n=5 c=0
m=0

Coliforme/g (45ºC)
Estafilococos Coag. Pos./g
Salmonela sp/25g
Listeria monocytogenes/25g

Categoria
ICMSF
5

Método de Ensaio

5
5

APHA 1992
c.24(1)
FIL 145:1990

10

FIL 93: 1985

10

FIL 143:1990

FIL 73A:1985
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3.3. Queijo de alta umidade(46%<umidade<55%) excetuando os Queijos Quartirolo, Cremoso,
Criolo e Minas frescal.
Microorganismos

Critério de Aceitação

Coliforme/g (30ºC)

n=5 c=2
m=5.000 M=10.000
n=5 c=2
m=1.000 M=5.000
n=5 c=2
m=100 M=1.000
n=5 c=0
m=0
n=5 c=0
m=0

Coliforme/g (45ºC)
Estafilococos Coag. Pos./g
Salmonela sp/25g
Listeria monocytogenes/25g

Categoria
ICMSF
5

Método de Ensaio

5
5

APHA 1992
c.24(1)
FIL 145:1990

10

FIL 93: 1985

10

FIL 143:1990

FIL 73A:1985

3.4. Queijo Quartiolo, Cremoso, Criolo e Minas frescal (46% < umidade < 55%)
Microorganismos

Critério de Aceitação

Coliforme/g (30ºC)

n=5 c=2
m=10.000 M=100.000
n=5 c=2
m=1.000 M=5.000
n=5 c=2
m=100 M=1.000
n=5 c=0
m=0
n=5 c=0
m=0

Coliforme/g (45ºC)
Estafilococos Coag. Pos./g
Salmonela sp/25g
Listeria monocytogenes/25g

Categoria
ICMSF
5

Método de Ensaio

5
5

APHA 1992
c.24(1)
FIL 145:1990

10

FIL 93: 1985

10

FIL 143:1990

FIL 73A:1985

3.5. Queijo de muito alta umidade com bactérias lácticas em forma viável e abundantes
(Umidade > 55%)
Microorganismos

Critério de Aceitação

Coliforme/g (30ºC)

n=5 c=3
m=100 M=1.000
n=5 c=2
m=10 M=100
n=5 c=2
m=10 M=100
n=5 c=2
m=500 M=5.000
n=5 c=0
m=0
n=5 c=0
m=0

Coliforme/g (45ºC)
Estafilococos Coag. Pos./g
Fungos e Leveduras/g
Salmonela sp/25g
Listeria monocytogenes/25g

Categoria
ICMSF
4

Método de Ensaio

5
5

APHA 1992
c.24(1)
FIL 145:1990

2

FIL 94B:1990

10

FIL 93A: 1985

10

FIL 143:1990

FIL 73A:1985
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3.6.Queijo de mais alta umidade sem bactérias lácticas em forma viavél em abundantes (umidade
> 55%)
Microorganismos

Critério de Aceitação

Coliforme/g (30ºC)

n=5 c=2
m=10 M=1.000
n=5 c=2
m=50 M=500
n=5 c=1
m=100 M=500
n=5 c=2
m=500 M=5.000
n=5 c=0
m=0
n=5 c=0
m=0

Coliforme/g (45ºC)
Estafilococos Coag. Pos./g
Fungos e Leveduras/g
Salmonela sp/25g
Listeria monocytogenes/25g

Categoria
ICMSF
5

Método de Ensaio

5
8

APHA 1992
c.24(1)
FIL 145:1990

2

FIL 94B:1990

10

FIL 93A: 1985

10

FIL 143:1990

Categoria
ICMSF
5

Método de Ensaio

5
5

APHA 1992
c.24(1)
FIL 145:1990

5

FIL 94B:1990

10

FIL 93A: 1985

FIL 73A:1985

3.7.Queijos Ralado
Microorganismos

Critério de Aceitação

Coliforme/g (30ºC)

n=5 c=2
m=200 M=1.000
n=5 c=2
m=100 M=1000
n=5 c=2
m=100 M=1000
n=5 c=2
m=500 M=5.000
n=5 c=0
m=0

Coliforme/g (45ºC)
Estafilococos Coag. Pos./g
Fungos e Leveduras/g
Salmonela sp/25g

FIL 73A:1985

3.8.Queijos Fundidos ou Reelaborados e Queijo Processados por UHT ou UAT.
Microorganismos

Critério de Aceitação

Coliforme/g (30ºC)

n=5 c=2
m=10 M=100
n=5 c=2
m<3 M=10
n=5 c=2
m=100 M=1000

Coliforme/g (45ºC)
Estafilococos Coag. Pos./g

Categoria
ICMSF
5

Método de Ensaio

5

APHA 1992
c.24(1)
FIL 145:1990

5

FIL 73A:1985
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ANEXO III
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Manteiga
1. ALCANCE
1.1. Objetivo
Fixar a identidade e as características mínimas de qualidade que deverá apresentar a manteiga.
2. DEFINIÇÃO
Com o nome da manteiga entende seo produto gorduroso obtido exclusivamente pela bateção e
malaxagem, com ou sem modificação biológica de creme pasteurizado derivado exclusivamente
do leite de vaca, por promessa tecnologicamente adequados. A matéria gorda da manteiga deverá
estar composta exclusivamente de gordura láctea.
2.2. Classificação
2.2.1. Manteiga Extra: É a manteiga que corresponde à classe de qualidade I da classificação por
avaliação sensorial, segundo Norma FIL 99A: 1987.
2.2.2. Manteiga de Primeira Qualidade: É a manteiga que corresponde à classe de qualidade I da
classificação por avaliação sensorial segundo a Norma FIL 99A: 1987.
2.3. Designação (Denominação de venda ).
“Manteiga” ou “Manteiga sem sal”, “Manteiga salgada” ou “ Manteiga com sal”, segundo
corresponda ao definido no item 4.1.2.
Poderá denominar se “manteiga maturada”, se corresponder, segundo o definido , no item 4.1.2.
Poderá denominar se “manteiga extra” ou “manteiga de primeira qualidade” se corresponder à
classificação 2.2.
3. REFERÊNCIA
AOAC 15 th Ed. 965.33.
Internacional Commisson on Microbiological Specification for Foods (I.C.M.S.F.)
CODEX ALIMENTARIUS CAC/VOL A. 1985
FIL 6B: 1989
FIL 50B: 1985
FIL 73A: 1985
FIL 80: 1977
FIL 93A: 1985
FIL 99A: 1987
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FIL 145: 1990
APHA 1992. Compentium of Methods For the Microbiological Examination of Foods. Cap. 24.
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS.
4.1. Composição.
4.1.1. Ingredientes obrigatórios.
Creme pasteurizado obtido a partir do leite da vaca.
4.1.2. Ingredientes opcionais.
4.1.2.1. Cloreto de sódio até Maximo de 2g/100g de manteiga. (manteiga salgada)
4.1.2.2. Fermento lácticos selecionados (manteiga maturada).
4.2. Requisitos
4.2.1. Características sensoriais
4.2.1.1. Aspectos.
Consistência sólida, pastosa à temperatura de 20ºC, de textura lisa uniforme, untosa, com
distribuição uniforme de água (umidade).
4.2.1.2. Cor Branco amarelada sem manchas ou pontos de outra coloração.
4.2.1.3. Sabor e odor. De sabor suave, característico, aroma delicado, sem odor e sabor estranho.
4.2.2. Características físicoquímicas.
4.2.2.1. Parâmetros mínimos de qualidade.
REQUISITOS
LIMITE
MÉTODO DE ANÁLISE
Matéria gorda (%m/m)
Min. 82(*)
FIL 80: 1977
Umidade (%m/m)
Máx.16
FIL 80: 1977
Extrato seco desengordurado (%m/m)
Máx. 2
FIL 80:1977
Acidez na gordura
Máx. 3
FIL 6B:1989
(milimoles/100g de matéria gorda).
Índice de peróxido
Máx. 1
AOAC 15 th Ed. 965.33
(meq. de peroxido/kg mat. gorda.)
(*) No caso de manteiga salgada a percentagem de matéria gorda não poderá ser inferior a 80%
4.2.3. Acondicionamento.
A manteiga deverá ser envasada com materiais adequados para as condições
Armazenamento e que confiram proteção apropriada contra a contra a contaminação.
5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO.
5.1. Corantes.
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5.1.1. Permite se a adição dos seguintes corantes naturais ou sintéticos, idênticos aos naturais, em
quantidade suficiente para obter o efeito desejado: Baixa orelana, beta caroteno e curcuma ou
curcumina.
5.1.2. Descorantes.
Permite se o uso de clorofilina ou clorofilina cúprica em quantidade suficiente para obter o efeito
desejado.
5.2. Coadjuvantes.
Permite se a adição dos seguintes sais neutralizantes, em uma quantidade máxima de 2.000
mg/kg isolados ou combinados, expressos como substancias anidras.
−
−
−
−
−

Ortofosfato de sódio
Carbonato de sódio
Bicarbonato de sódio
Hidróxido de sódio
Hidróxido de cálcio

6. CONTAMINANTES.
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecimentos pelo legislação específica.
7. HIGIENE.
7.1. Consideração gerais.
As práticas de higiene para a elaboração do produto estarão de acordo com o estabelecido no
Código Internacional Recomendado de Práticas, Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos
(CAC/VOL A 1985).
7.2. Critérios macroscópicos e microscópicos.
Ausência de qualquer tipo ou elementos estranhos.
7.3. Critérios microbiológico e tolerância.
MICROORGANIMOS

CRITÉRIO DE
CATEGORIA
MÉTODOS DE
ACEITAÇÃO
I.C.M.S.F.
ANÁLISES
Coliformes totais/g
n=5 c=2
5
FIL 73A: 1985
m=10 M=100
Coliformes/g (a 45%C)
m=5 c=2
5
APHA(*) 1992 cap. 24
m< 3 M=10
Salmonela sp/25g
n=5 c=0
10
FIL 93A: 1985
m=0
Estafilococus cog.pos/g
n=5 c=1
8
FIL 145: 1990
m=10 M=100
(*) Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods
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8. PESOS E MEDIDAS.
Será aplicada a legislação específica.
9. ROTULAGEM
Será aplicada a legislação especifica.
Será denominado “manteiga” ou “manteiga salgada” ou “manteiga com sal” segundo
corresponda.
Poderá indicar se como “manteiga sem sal”, no caso de não haver sido utilizado sal como
ingrediente opcional.
Poderá denominar se “manteiga maturada”, quando corresponder.
Poderá declarar se “Extra” ou de “Primeira Qualidade” se estiver de acordo com a classificação
2.2.
10. MÉTODOS DE ANÁLISES
Os métodos de análises correspondentes são os indicados nos itens 4.2.2 e 7.3.
11. AMOSTRAGEM.
Serão seguidos os procedimentos recomendados na norma FIL 50B: 1985.

ANEXO IV
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Creme de Leite
1. ALCANCE
1.1. Objetivo
O presente Regulamento fixa a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverá ter o
creme de leite submetido à pasteurização, esterilização ou tratamento a ultra alta temperatura
(UHT ou UAT) homogeneizado ou não, destinado ao consumo humano.
2. DESCRIÇÃO
2.1. Definição
Entende se como creme de leite o produto lácteo relativamente rico em gordura retirada do leite
por procedimento tecnologicamente adequados, que apresenta a forma de uma emulsão de
gordura em água.
2.2. Definição dos Procedimentos.
2.2.1. Denomina se creme pasteurizado , o que foi submetido ao procedimento de pasteurização,
mediante um tratamento térmico tecnologicamente adequado.
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2.2.2. Denomina se creme esterilizado o que foi submetido, ao processo de esterilização,
mediante um tratamento térmico tecnologicamente adequado.
2.2.3. Denomina se creme UHT o que foi submetido ao tratamento térmico de ultra alta
temperatura, mediante procedimento tecnologicamente adequado.
2.3. Denominação de venda
Será designado “creme de leite” ou simplesmente “creme”, podendo indicar se “de baixo teor de
gordura” ou “leve” ou “semicreme”, ou de "alto teor gorduroso", de acordo com a classificação
correspondente. (2.4.1. a 2.4.3.).
O creme cujo teor de matéria gorda seja superior a 40% m/m poderá designar “duplo creme”.
O creme cujo conteúdo de matéria seja superior a 35% m/m poderá, opcionalmente, designar se
“creme para bater”.
O creme UTH e UAT poderá designar se, alem disso “Creme Longa Vida”.
O creme submetido ao processo de homogeneização deverá designar se, além disso, como
“homogeneizado”.
2.4. Classificação:
De acordo com seu conteúdo em matéria gorda o creme de leite classifica se em (Tabela 1):
2.4.1. Creme de baixo teor de gordura ou leve.
2.4.2. Creme.
2.4.3. Creme de alto teor de gordura.
3. REFERÊCIAS
AOAC 15 Ed. 947.05
AOAC 15 Ed. 950.41
FIL 16C: 1987
FIL 50B: 1985
FIL 73A: 1985
FIL 93A: 1985
FIL 100B: 1990
FIL 145: 1990
CACVOL
A 1985
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APHA. Compentium of Metholds for the Microbiological Examination of Foods 1992 Cap. 24
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS.
4.1. Composição.
4.1.1. Ingredientes Obrigatórios.
Creme obtido a partir do leite de vaca
4.1.2. Ingredientes opcionais.
Sólidos lácteos não gordurosos máx. 2% (m/m), ou caseinatos máx. 0,1% (m/m), ou soro lácteo
em pó máx. 1,0% (m/m).
4.2. Requisitos
4.2.1. Características sensoriais.
4.2.1.1.Cor Branco ou levemente amarelado.
4.2.1.2. Sabor e Cor. Característicos, suaves, não rançosos, nem ácidos, sem sabores ou odores
estranhos.
4.2.2. Requisitos químicos e físicos.
O creme de leite deve obedecer aos requisitos físicos e químicos que estão relacionados na tabela
1, que indica também os métodos de análises correspondentes.
TABELA I
REQUISITOS FÍSICOS E QUÍMICOS PARA CREME DE LEITE.
REQUISITOS

Creme de baixo
teor ou leve ou
semi creme

Creme

Creme de alto
teor de
gordura

ACIDEZ

Métodos de
Análise
AOAC 15 Ed.
947.05

% (m/m) g de ac. Lácteo/
100g creme
Máximo

0,20

0,20

0,20

MATÉRIA GORDA

FIL 16C

% (m/m) g de gordura/100g
creme
Máximo

19,9

49,9

Mínimo

10,0

20,0

50,0
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4.2.3. Acondicionamento.
4.2.3.1. O creme de leite deverá ser conservado, permanentemente, em câmara fria com
temperatura inferior ou igual a 5ºC, com o objetivo de manter suas características. Excetuam se
os cremes esterilizado e UHT, que poderão ser conservados à temperatura ambiente.
4.2.3.2. Envase.
O creme pasteurizado, esterilizado e UHT deverão ser envasados em recipientes aptos para
estarem em contato com alimentos e que confiram proteção contra contaminação do produto.
5. ADITIVOS E COAJUDVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO.
5.1. Não é permitido a adição de nenhum aditivo ou coadjuvantes para o creme pasteurizado.
5.2. O creme esterilizado e o creme UHT poderão conter os agentes espessantes e/ou
estabilizantes permitidos pala legislação, relacionados a seguir, isoladamente ou em mistura, em
quantidade total não superior a 0,5 % (m/m) no produto final. Poderão conter, também, os sais
estabilizantes permitidos, relacionados a seguir, isoladamente ou em mistura, em quantidade
total não superior a 0,2% (m/m) no produto final.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Agentes espessantes e/ou estabilizantes:
Ácido algínico e seus sais de cálcio, sódio, potássio e amônio Máx. 0,50% (m/m)
Carboximetilcelulose e seu sal de sódio Máx. 0,50% (m/m)
Goma arábica Máx. 0,50% (m/m)
Goma jataí ou algaroba Máx. 0,50% (m/m)
Goma Guar Máx. 0,50% (m/m)
Goma Xantana Máx. 0,50% (m/m)
Carragenina e seus sais de sódio ou potássio Máx. 0,50% (m/m)
Pectina Máx. 0,50% (m/m)
Celulose microcristalina Máx. 0,50% (m/m)

Sais Estabilizantes:
− Citrato de sódio, Fosfato (mono, di ou tri) de sódio, potássio ou cálcio, cloreto de cálcio,
bicarbonato de sódio. Màx. 0,20% (m/m), isoladamente ou em combinação.
6. CONTAMINANTES.
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidade superior aos
limites estabelecidos pela legislação especifica.
7. HIGIENE.
7.1. As práticas de higiene para elaboração do produto estarão de acordo com o estabelecimento
no Código Internacional Recomendado de Práticas, Principios Gerais de Higiene dos Alimentos.
9CCAC/VOL A 1985.
7.2. Critérios macroscópicos e microscópicos.
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Ausência de qualquer tipo de impureza ou elementos estranhos.
7.3. Critérios microbiológicos e tolerâncias.
7.3.1. O creme de leite submetido ao processo de pasteurização deve obedecer aos requisitos
microbiológicos relacionados na Tabela 2, onde se relacionam os métodos das análises
correspondentes.
TABELA 2
REQUISITOS MICROBIÓLOGICOS PARA CREME DE LEITE PASTEURIZADO
REQUISITOS

Aeróbios mesófilo s/g

Coliformes totais /g
Coliformes a 45º C/g
Estafilococos coagulase
positivo /g

CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO
I.C.M.S.F.
n=5 c=2
m= 10.000
M= 100.000
m= 5 c= 2
m=10 M=100
n=5 c= 2
m< 3 M=10
n= 5 c= 1
m= 10 M=100

CATEGORIA

5

5
5
8

MÉTODO
DE
ANÁLISE
FIL 100B:
1991
FIL 73A:
1985
APHA (*)
1992 Cap. 24
FIL 145:
1990

(*) Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods.
7.3.2. O creme de leite submetido ao processo de esterilização ou tratamento a ultra alta
temperatura (UHT) deve obedecer aos requisitos microbiológicos relacionados na Tabela 3, a
qual especifica os métodos de análises correspondentes.
REQUISITOS MICROBIOLÒGICOS PARA CREME DE LEITE ESTERILIZADO E UHT.
REQUISITOS

Aeróbios mesófilos/g (após
incubação a 35°C por 7 dias)

CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO
I.C.M.S.F.
n=5 c=0
m= 100

CATEGORIA

MÉTODO DE
ANÁLISE

10

FIL 100B: 1991

8. PESOS E MEDIDAS.
Será aplicada a legislação específica.
9. ROTULAGEM
9.1. Será aplicada a legislação específica.
9.2. Será denominado "creme de leite" ou "creme", "creme de baixo teor de gordura" ou "creme
leve" ou "semicreme", "creme de alto teor de gordura", segundo o tipo correspondente.

18

Poderá, opcionalmente, denominar se “creme para bater" ou "duplo creme", quando
corresponder ao tipo.
Quando tratar se de creme esterilizado, o creme UHT (ou UAT) será denominado "creme
esterilizado", "creme UHT (ou "creme UAT"), podendo neste caso usar também a denominação
"longa vida"
Quando tratar se de creme homogeneizado, será indicado no rótulo "homogeneizado".
Em todos os casos deverá constar na parte principal do rótulo o conteúdo % m/m de matéria
gorda.
10. MÉTODOS DE ANÁLISES
Os métodos de análises recomendados são os indicados nos itens 4.2.2 e 7.3 do presente padrão
de identidade e qualidade.

ANEXO V
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Gordura Láctea
1. ALCANCE.
1. l. Objetivo
O presente regulamento fixa a identidade e os requisitos mínimos de qualidade e pureza que
deverá apresentar a matéria gorda da base Láctea dos produtos lácteos destinado ao consumo
humano.
2. REQUISITOS
A matéria gorda dos produtos lácteos e/ ou a matéria gorda da base láctea dos produtos lácteos
com adições deverá corresponder às seguintes exigências:
Ponto de Fusão

28 a 37ºC

Índice de Refração (40°C)
Índice de Iodo (Wijs)
Índice de Reichert Meissl
Índice de Polenske
Índice de Saponificação (Kottstofer)
Determinação de Gordura de origem
vegetal

1.4520 a 1.4566
28 a 38
24 a 36
1,3 a 3,7
218 a 325
Negativo

AOCAC 920.156 ed. 15º, 1990
AOCAC 920.156 ed. 15º, 1990
FIL 7A: 1969 – Confirmada 1982
FIL 8: 1959Confirmada, 1983
AOAC 925.41 – ed. 15º, 1990
AOAC 925.41 – ed. 15º, 1990
AOAC 925.41 – ed. 15º, 1990

Método: Determinação de gorduras vegetais na gordura de leite por cromatografia em Camada
delgada dos esteróis (FIL 38: 1996) confirmada em 1983 e / ou detecção de gorduras vegetais em
gordura de leite por cromatografia gasosa / líquida dos esteróis (FIL 54: 1969).
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Determinação de gordura de origem animal: Deverão ser obedecidas as seguintes relações de
ácidos, graxos determinadas por cromatografia gasosa dos ésteres metílicos dos ácidos graxos
(Boletim FIL 205/1991, página 39).
14:018:1 = 0,30
12:010:0 = (0.95-1.3)

14:0/12:0 = (3,04.1)
10:0/8:0 = (1,85-2.3)

Quando ficar demonstrado com segurança que estes valores não correspondem parcial ou
totalmente com os obtidos da gordura láctea de uma determinada região leiteira, estes últimos
poderão ser levados em conta como valores normais para a dita região.

ANEXO VI
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Creme de Leite Granel de uso Industrial
1.ALCANCE.
1.1. Objetivo.
O presente Regulamento fixa a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverá
obedecer o creme de leite a granel para uso industrial.
2.1.Definição.
2.1.1. Entende se pôr creme o produto lácteo rico em gordura, separado do leite pôr
procedimentos tecnologicamente adequados, que apresenta a forma de uma emulsão de gordura
em água.
2.1.2 Entende se pôr creme de leite de uso industrial o creme transportado em volume de um
estabelecimento industrial de produtos lácteos a outro, que será processado e que não seja
destinado diretamente ao consumidor final.
2.2. Denominação de venda.
Será designado ‘’Creme de Leite a granel de uso industrial’’.
3. REFERÊNCIAS.
AOAC 15ª ed. 1990, 947.05.
CODEX ALIMENTARIUS, CAC/VOL: 1985
FIL 16C: 1987 FIL 50B: 1985
4. COMPOSIÇÃO E QUALIDADE.
4.1. Requisitos.
4.1.1.Características sensoriais.
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4.1.1.1. Cor
4.1.1.2. Sabor e odor.
Odor e sabor característicos, suaves, não rançosos nem ácidos, sem odores ou sabores estranhos.
4.1.2. Requisitos gerais
A matéria gorda do creme de leite deve obedecer a padrão de identidade de gordura láctea.
Não deve conter:
a) Matérias estranhas
b) Colostro, sangue ou pus
c) Antissépticos antibióticos, conservadores e neutralizantes
d) Resíduos de hormônios e toxinas microbianas
e) Resíduos de pesticidas e metais tóxicos em quantidades superiores às estabelecidas na
legislação especifica.
f) Níveis de radioatividade
Ce134 + Ce137 …….....………...............................…..........5 Bq/L
I131 .........................................................................................5bq/L
Sr90 .........................................................................................5Bq/L
4.2.2. Requisitos físicos e químicos.
O creme de leite a granel deve obedecer aos requisitos físicos e químicos relacionados na tabela
1. Que indica também os métodos de análises correspondentes.
TABELA 1
REQUISITOS FÍSICOS E QUÍMICOS PARA O CREME DELEITE A GRANEL DE USO
INDUSTRIAL.
REQUISITOS.
Matéria gorda /100g de creme
Acidez g ac. Láctico/100g de creme

LIMITE
Min. 10,0
Máx. 0,20

MÉTODO DE ANÁLISE
FIL 16C: 1987
AOAC 15ª ed. 947.05

5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO.
Não se admite nenhum tipo de aditivo ou coadjuvante.
6. CONTAMINANTES.
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pela legislação específica.
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7. HIGIENE.
7.1. As práticas de higiene para o tratamento e transporte do produto estarão de acordo com o
estabelecido no Código Internacional Recomendado de Práticas, Princípios Gerais de Higiene
dos Alimentos (CAC/VOLTA A1985).
7.2. Tratamento e Transporte
7.2. Tratamento
7.2.1.1 O creme de leite definido no item 2.1.1. deverá ser resfriado e mantido a uma
temperatura não superior 8ºC, em estabelecimentos Industrializadores de produtos lácteos.
7.2.1.2. Poderá, opcionalmente, ser submetido aos seguintes tratamentos:
7.2.2.3.2. Termização (préaquecido), processo térmico que nãos inativa a fosfatase
alcalina.(AOAC 1990, 15ª ed. 979.13).
7.2.2. Transporte.
O creme de leite a granel de uso industrial deverá ser transportado em tanques isotérmicos a uma
temperatura não superior a 8ºC. A temperatura de chegada do creme não deve ser superior a
12ºC. Será admitida uma temperatura de chegada não superior a 15ºC quando o conteúdo da
matéria gorda do creme superar a 42% (m/m).
7.3. Critérios macroscópicos e microscópicos.
O creme de leite a granel de uso industrial deverá estar isento de qualquer tipo de impurezas ou
elementos estranhos.
8. MÉTODOS DE ANÁLISES.
Os métodos de analises recomendados são indicados em 4.2.2.
9. AMOSTRAGEM.
Serão seguidos os procedimentos recomendados na normal FIL 50 B: 1985.

ANEXO VII
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Caseínatos Alimentícios
1. ALCANCE
1.1. Objetivo
Fixar a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverão ter os caseínatos
alimentícios destinados ao consumo humano.
2.DESCRIÇÃO.
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2.1. Definição.
Entende.se como caseínato alimentício, o produto obtido por reação da caseína alimentícia ou da
coalhada da caseína alimentícia fresca com soluções de hidróxidos ou sais alcalinos ou alcalino
terrosos ou de amônia de qualidade alimentícia e posteriormente lavado e seco, mediante
processos tecnologicamente adequados.
2.2. Classificação.
2.2.1. Segundo o procedimento de secagem classificam se em:
2.2.1.1.Caseínato alimentício sêco por pulverização ou "Spray".
2.2.1.2. Caseínato alimentício sêco em "rolo" ou “roller”.
2.3. Denominação de venda.
Será designado como caseínato, seguido do catíon adicionado e a seguir a indicação do processo
de secagem segundo a classificação 2.2.
Ex: Caseínato de cálcio sêco por "Spray", Caseínato de cálcio sêco por "roller", etc.
3. REFERÉNCIA
APHA 1992, cap. 24 .
CODEX ALIMENTARIUS, CAC/VOL. A 1985
FIL 20 B:1993
FIL 50 B:1985
FIL 73 A:1985
FIL 78 B:1980
FIL 90: 1979
FIL 93 A l985
FIL 100 B:1991
FIL 106: 1982
FIL 107: 1982
FIL 115 A: 1989
FIL 127 A: 1988
FIL 138: 1986
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS.
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4.1. Composição.
4.1.1. Ingredientes obrigatórios
4.1.1.1. Caseínato alimentícia ou coalhada de caseína alimentícia fresca.
4.1.1.2. Hidróxidos carbonatos, fosfatos ou citratos alcalinos ou alcalinos.terrosos ou de amônia
de qualidade alimentícia
4.2. Requisitos.
4.2.1. Características sensoriais.
4.2.1.1. Aspecto: Pó livre de grumos e partículas duras.
4.2.1.2. cor: Branca ou branca amarelada.
4.2.1.3. Sabor e aroma: Sabor suave, característico livre de sabores e odores estranhos ou
desagradáveis.
4.2.2. Características físico químicas.
REQUISITOS
Matéria gorda (%, m/m)
Umidade (%, m/m)
Proteína (%, m/m)
Lactose monohidratada
(%, m/m)
Cinzas (%, m/m)
Sedimento (partículas
queimadas)

LIMITES
máx. 2,0
máx. 8,0
máx. 88,0
máx. 7,5
máx.

MÉTODOS DE ANÁLISES
FIL 127 A: 1988
FIL 78 B: 1980
FIL 20 B: 1993
FIL 115 A: 1989
1,0 FIL 106: 1982

máx. 5,0
Caseínato “Spray” máx. disco C
Caseínato “roller” máx. disco D

FIL 90: 1979
FIL 107 1982
FIL 107 1982

4.2.3. Acondicionamento.
Deverá ser envasado com materiais adequados para as condições de armazenamento previstas e
que confiam ao produto uma proteção adequada.
5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO.
Não se aceita o uso de aditivos nem coadjuvantes.
6. CONTAMINANTES.
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos presentes não devem superar os limites estabelecidos
pela legislação especifica.
7.HIGIENE.
7.1. Considerações gerais.

24

As práticas de higiene para a elaboração do produto estarão de acordo com o estabelecido no
Código Internacional Recomendado de Práticas. Princípios Gerais de higiene dos Alimentos
(CAC/vol. A 1985), 7.2. Critérios macroscópicos e microscópicos.
Ausência de qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos.
7.3. Critérios microbiológicos e tolerâncias.
Microorganismo

Critérios de Aceitação

Coliformes a 30º C/g

Categoria
ICMSF
5

Método de Análise

m5 c = 2
FIL 73A: 1985
m = 10 M = 100
Coliformes a 45º C/g
n=5c=2
5
APHA 1992, cap.24 (*)
m < 3 M = 10
Estafilococos coag.
n=5c=1
8
FIL 138: 1986
pos/g
m = 10 M = 100
Salmonella sp/25g
n=5c=0m=0
10
FIL 93A: 1985
Aeróbios
n=5c=2
2
FIL 100B: 1991
mesófilos.viáveis/g
m=30.000 M=100.000
(*) Compendium of methods for the Microbiological Examination of Foods.
8. PESOS E MEDIDAS.
Será aplicada a legislação especifica.
9. ROTULAGEM.
9.1. Será aplicada a legislação especifica.
9.2. Será designada como “caseínato de ...”, segundo o que está estabelecido em 2.2 e 2.3.
10. MÉTODOS DE ANÁLISE
Os métodos de análise recomendados são os indicados nos itens 4.2.2. e 7.3. do presente
regulamento.
11. AMOSTRAGEM
Serão seguidos os procedimentos recomendados na Norma FIL 50B: 1985

ANEXO VIII
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Gordura Anidra de Leite (ou Butteroil)
1. ALCANCE.
1.1. Objetivo.
O presente regulamento fixa os requisitos mínimos de qualidade e identidade que deverão
obedecer a gordura anidra de leite (ou Butteroil) destinada ao consumo humano.
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2.1. Definição.
Entende.se por gordura anidra de leite (ou Butteroil) o produto gorduroso obtido a partir de
creme ou manteiga pela eliminação quase total de água e sólidos não gordurosos, mediante
processos tecnologicamente adequados.
2.2 Denominação de Venda.
Será designada como gordura anidra de leite ou Butteroil.
3. REFERÊNCIAS
APHA 1992, Cap. 24.
CAC/VOL A 1985
FIL 6B: 1989
FIL 23A: 1988
FIL24: 1964
FIL 508:1985
FIL 73A: 1985
FIL 74A: 1991
FIL145: 1990
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS.
4.1. Composição.
4.1.1. Ingredientes obrigatórios.
Creme obtido a partir de leite de vaca e/ou manteiga.
4.2. Requisitos
4.2. 1 . Características sensoriais
4.2.1.1. Aspecto: A 3540° C, líquido viscoso, isento de cristais.
4.2.1.2 Cor: Amarelada
4.2.1.3. Sabor e aroma: Próprio, não rançoso, isento de sabores e/ou odores estranhos ou
desagradáveis.
4.2.2. Características físico-químicas:
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REQUISITOS
Matéria gorda (g/100g de
amostra)
Umidade (g/100g de
amostra)
Índice de peróxido
(meg/kg matéria gorda)
Acidez na gordura (g de
ácido oleico/ 100g de
gordura)

LIMITES
min.99,7%

MÉTODOS DE ANÁLISES
FIL 24: 1964

máx.0,2%

FIL 23A: 1988

máx.0,35%

FIL 74A: 1991

máx.0,4%

FIL 6B: 1989

4.2.3. Acondicionamento
Deverá ser envasado com materiais adequados para as condições de armazenamento previstas e
que confiram ao produto uma proteção adequada.
5. ADITIVOS E COADIUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO.
5.1.1. Não se admite o uso de aditivos em gordura anidra de leite (ou Butteroil) que será utilizada
em:
a) Produtos e derivados lácteos que se destinam ao consumo direto.
b) Reconstituição de leite.
5.1.2. Aceita.se o uso dos seguintes antioxidantes para a gordura anidra de leite (ou Butteroil)
não destinada á elaboração de produtos lácteos:
5.1.2.1. Butil Hidroxanisol (BHA) e/ou Butil Hidroxitolueno (BHT) e/ou Terbutíl
Hidroxiquínona (TBHQ) e/ou Propeliu, Octil e Dodecilgalatos.
Isolados ou em misturas em qualquer proporção, sempre que os galatos não excederem aos 100
mg/kg isolados ou combinados o BHT os 75mg/kg e a TBHQ os 120 mg/kg.
Em todos os casos o total de aditivos não deve superar os 200 mg/kg (limite máximo para o
BHA).
5.1.2.2 Ésteres de ascorbilo: Palmitato ou estearato de ascorbilo, isolados ou combinados, com
uma concentração máxima de 500 mg/kg.
5.1.2.3 Citratos: Isopropilcitrato ou citrato de monoglicerilo, isolados ou combinados com uma
concentração máxima de 100 mg/kg.
5.2. Coadjuvantes de tecnologia /elaboração.
Aceita se o uso dos seguintes reguladores de acidez:
Hidróxido de sódio
Carbonato de sódio Bicarbonato de sódio
6. CONTAMINANTES
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Os contaminantes orgânicos e inorgânicos presentes não devem superar os limites estabelecidos
pela legislação especifica.
7. HIGIENE
7.1 Consignações gerais
As práticas de higiene para a elaboração do produto estarão de acordo com o estabelecimento no
Código Internacional Recomendado de Práticas Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos
(CAC/VOL 1985).
7.2. Critérios macroscópicos e microscópicos.
Ausência de qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos.
7.3. Critérios microbiológicos e tolerância.
Microorganismo

Critérios de Aceitação

Coliformes a 30º C/g

n=5c=2
m = 10 M = 100
n=5c=2
m < 3 c = 10
n=5c=1
m = 10 M = 100

Coliformes a 45º C/g
Estafilococos coag.
pos/g

Categoria
ICMSF
5

Método de Análise

5

APHA 1992, cap. 24

8

FIL 145: 1990

FIL 73a: 1985

8. PESOS E MEDIDAS
Será aplicada a legislação especifica.
9. ROTULAGEM.
9.1. Será aplicada a legislação específica.
9.2. Será designado como “Matéria Gorda Anidra de Leite”, “Butter Oil”, “Gordura de Manteiga
Desidratada”.
10. MÉTODOS DE ANÁLISES.
Os métodos de análises recomendados são os indicados nos itens 4.2.2. e 7.3. do presente
Regulamento.
11. AMOSTRAGEM.
Serão seguidos os procedimentos recomendados na norma FIL 50B: 1985.

ANEXO IX
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Fluído a Granel de Uso Industrial
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1.ALCANCE
O presente Regulamento fixa a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverá ter o
leite fluido a granel de uso industrial.
2. DESCRIÇÃO.
2.1. Definição.
2.1.1. Entende se por leite, sem especificar a espécie animal, o produto obtido da ordenha
completa e ininterrupta em condições de higiene, de vacas leiteiras sãs, bem alimentadas e em
repouso. O leite de outros animais deve denominar se segundo a espécie da qual proceda.
2.1.2. Entende se por “Leite fluido a granel de uso industrial” o leite higienizado, resfriado e
mantido a 5° C, submentido, opcionalmente, à termização ( pré auecimento), pasteurização e/ou
estandardização (padronização) da matéria gorda, transportado em volume de um
estabelecimento industrial de produtos lácteos habilitado a outro, a ser processado e que não seja
destinado diretamente ao consumidor final.
2.2. Designação ( denominação de venda).
Será designado “Leite fluido a granel de uso industrial”.
3. REFERÊNCIAS.
AOAC 15° Ed. 1990, 925.22
AOAC 15ª Ed. 1990, 947.5
CODEX ALIMENTARIUS, CAC/VOL : 1985
FIL lC:1987
FIL 21B: 1987
4. COMPOSIÇÃO E QUALIDADE.
4.1. Requisitos
4.1.1. Características sensoriais.
4.1.1.1. Aspecto e cor.
Líquido branco opalescente homogêneo.
4.2.1.2. Sabor e odor.
Odor e sabor característicos, isento de odores e sabores estranhos.
4.1.2. Requisitos gerais.
4.1.2.1. Deve permitir o desenvolvimento de flora láctica.
4.1.2.2. A matéria gorda do leite deve obedecer o padrão de Identidade de Gordura Láctea.
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4.2.2. Requisitos Físicos e Químicos.
O leite definido no ítem 2.1.1. deve obedecer aos requisitos físicos e químicos relacionados na
tabela 1, onde estão também indicados os métodos de análises correspondentes.
TABELA 1
REQUISITOS FÍSICOS E QUÍMICOS PARA O LEITE (Def. 2.1.1.)
REQUISITO
Matéria gorda g/100 ml
Densidade (a 15° C )
Acidez gÁC.
Extrato seco Deseng. g/100
Índice Crioscópico

LIMITE
min 3,0
1,028 a 1,034
Lático/100ml 0,14 a 0,18
Min. 8,2
Max. 0,512°C
Equivalente a 0530° H

MÉTODOS DE ANÁLISES
FIL lC : 1987
AOAC 15° Ed. 925.22
AOAC l5ª Ed. 947.0
FIL 21B: 1987
FIL 108 A: 1969

5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO
Não admite se nenhum tipo de aditivo ou coadjuvante.
6. CONTAMINANTES
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos e os resíduos biológicos não devem estar presentes em
quantidade superiores aos limites estabelecidos pela legislação específica.
7. HIGIENE.
7.1. As práticas de higiene para o tratamento e transporte do produto estarão de acordo com o
estabelecido no Código Internacional Recomendado de Práticas Princípios Gerais de Higiene dos
Alimentos 9CAC/VOL A 1985).
7.2. Tratamento e transporte
7.2.1. Tratamento
O leite destinado à comercialização como leite a granel de uso industrial em estabelecimentos
processadores de produtos lácteos habilitados deverá ser submetido aos seguintes tratamentos:
7.2.1.1. Resfriamento e manutenção a uma temperatura não superior a 5° C.
7.2.1.2. Higienização por métodos mecânicos adequados.
Poderá disso, ser submetido aos seguintes tratamentos isolados ou combinado:
7.2.1.3. Terminação (préaquecimento): tratamento térmico que não inativa a fostatase alcalina.
7.2.1.4. Pausterização: tratamento térmico que assegura a inativação da fostatase alcalina (ACAC
1990, 15º Ed. 979,13).
7.2.1.5. Estandardização (padronização) do conteúdo da matéria gorda.
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No caso do item 7.2.1.5. o conteúdo estabelecido na Tabela 1.
7.2.2. Transporte.
O leite fluido a granel deve ser transportado em tanques isotérmicos, a uma temperatura não
superior a 6° C. A temperatura mais alta do leite não deve ser superior a 8° C.
7.3. Critérios macroscópicos e microscópicos.
7.3.1. Critérios macroscópicos.
O leite a granel deve estar isento de qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos.
7.3.2. Critérios microscópicos.
O leite não deve conter resíduos de colostro, sangue ou pus.
8. ROTALAGEM
Deverá ser obedecida a legislação específica.
9. MÉTODOS DE ANALISE.
Os métodos de análises recomendados são os indicados em 4.2.2.
10. COLHEITA DE AMOSTRAS
Serão seguidos os procedimentos recomendados na norma Fl 508: 1985.

ANEXO X
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Caseína Alimentar
1. ALCANCE.
1.1. Objetivo.
O presente Regulamento fixa os requisitos mínimos de qualidade e identidade que deverá ter a
caseína alimentar destinada ao consumo humano.
1.2. Âmbito de aplicação.
O presente regulamento refere se a caseína alimentar comercializada à nível nacional.
2. DESCRIÇÃO
2.1. Entende.se por caseína alimentar o produto separado por ação enzimática ou por
precipitação mediante acidificação do leite desnatado a pH 4,6 4,7, lavado e desidratado por
processos tecnologicamente adequados.
2.2. Classificação Segundo seu método de obtenção a caseína Alimentar será classificada como:
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2.2. 1. Caseína alimentar ao acido, é aquela obtida por acidificação com ácidos.
2.2.2. Caseína Alimentar láctica é aquela obtida por precipitação com soro lático fermentado.
2.2.3. Caseína alimentar ao coalho, é aquela obtida por ação coagulante enzimática.
2.3. Designação (denominação de comercialização).
Será designada caseína alimentar ao acido, caseína alimentar láctica ou caseína alimentar ao
coalho, segundo correspondência a classificação ao item 2.2. .
3.REFERÊNCIAS
APHA 1992, CAP 24
CÓDEX ALIMENTARIUS, CAC/VOL.A 1985
FIL 20 B: 1993
FIL 50 B: 1985
FIL 73 A: 1985
FIL 78 B: 1980
FIL 89: 1979
FIL 90: 1979
FIL 91: 1979
FIL 94 B: 1990
FIL 100 B: I991
FIL107:1082
FIL 127 A: 1988
FIL138:1986
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS.
4.1. Composição
Leite desnatado
4.1.2. Ingredientes opcionais
Cloreto de cálcio na caseína alimentar ao coalho.
4.2. Requisitos
4.2.1. Características sensoriais
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4.2.1.1. .Aspecto
Granulado ou pó, sem partículas estranhas.
4.2.1.2. Cor
Branco ou branco amarelado.
4.2.l.3. Sabor aroma
Sabor suave, caracteristico, livre de sabores e odores estranhos.
4.2.2. Características físicoquímicas
LIMITE
Max. 2.0
Max. 10.0
Min. 90.0
Max. 2.5
Cinzas (%m/m)
Max .8.0
Acidez livre (ml NaOH 0,1 N/g)
Max. 0.27
Sedimentos/25g
Max. Disco C
(*) Aplicável ao caseína alimentar ao acido e láctica
REQUISITO
Matéria gorda (%m/m)
Umidade (% m/m)
Proteína em base seca (% m/m)

METODOS
FIL 127 A: 1988
DIL 78 B: 1980
FIL 20 B: 1993
FIL 89 : 1979 (*)
FIL 90: 1979 (**)
FIL 91: 1979
FIL 107: 1982

(**) Aplicável a caseína alimentar ao coalho
4.2.3. Acondicionamento
Deverá ser envasada com materiais adequados para as condições de armazenamento previstas e
que confiram ao produto uma proteção adequada .
5. ADTITVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO.
5.1. Aditivos
Não aceita se o uso de aditivos.
5.2. Coadjuvantes de tecnologia/elaboração.
5.2.1. Agentes acidificantes de qualidade alimentar.
5.2.1.1. Ácidos:
−
−
−
−
−
−

acético
clorídrico
sulfúrico
láctico
cítrico
fosfórico

5.2.1.2. Soro láctico fermentado.
5.2.2. Enzimas coagulantes:
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Coalho ou outras enzimas coagulantes.
6. CONTAMINANTES.
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos Limites estabelecidos pela legislação específica.
7. HIGIENE
7.1. Considerações gerais.
As praticas de higiene para elaboração do produto estarão de acordo com o estabelecido no
Código Internacional Recomendado de Praticas, Princípios Gerais de higiene dos Alimentos
(CAC/VOL. A 985).
7.2. Critérios macroscópicos.
Ausência de qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos
7.3. Critérios microbiológicos e tolerâncias.
MICROORGANISMO

CRITÉRIOS DE
CATEGORIA
MÉTODO DE
ACEITAÇÃO
I.C.M.F.S.
ANÁLISE
Coliformes a 30° C
n=5 c=2
5
FIL 73A: 1985
m=10 M=100
Coliformes a 45° C /g
n=5 c= 2
5
APHA 1992, cap 24 (*)
m<3 M=10
Estafilococos coag,pos/g
n=5 c=1
8
FIL138:1986
m=10 M=100
Aeróbios mesof viáveis/g
n=5 c=2
2
FIL 100B: 1991
m=30.000 M=100.000
Fungos e leveduras/g
n=5 c=2
2
FIL 94 B: 1990
m=100 M=1.000
(*) Compendium of Methods for the Mocrobiological Examination of Foods.
8. PESOS E AIEDIDAS.
Será ser obedecida a Legislação especifica.
9. ROTULAGEM.
9.1. Será ser obedecida a legislação específica
9.2. Será designado como "Caseína Alimentar ao Ácido", Caseína Alimentar ao Coalho",
"Caseína Alimentar Láctica", segundo correspondência
10. MÉTODOS DE ANÁLISES.
Os métodos de analise recomendados são os indicados nos itens 4.2.2, e 7.3, do presente
Regulamento.
11. AMOSTRAGEM.
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Serão seguidos os procedimentos recomendados na norma FIL 50B:1985.

ANEXO XI
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Em Pó
1. ALCANCE
1.1. Objetivo
Fixar a identidade e as características mínimas de qualidade que deverá apresentar o leite em pó
e o leite em pó instantâneo destinado ao consumo humano, com exceção do destinado a
formulação para lactantes e farmacêuticas.
2. DESCRIÇÃO
2.1. Definição
Entende se por leite em pó o produto obtido por desidratação do leite de vaca integral, desnatado
ou parcialmente desnatado e apto para a alimentação humana, mediante processos
tecnologicamente adequados.
2.2. Classificação
2.2.1. Por conteúdo de matéria gorda em:
2.2.1.1. Integral (maior ou igual a 26,0%)
2.2.1.2. Parcialmente desnatado (entre 1,5 a 25,9%)
2.2.1.3. Desnatado (menor que 1,5%)
2.2.2. De acordo com o tratamento térmico mediante o qual foi processado, o leite em pó
desnatado, classifica se em:
2.2.2.1. De baixo tratamento térmico, cujo conteúdo de nitrogênio da proteína do soro não
desnaturada é maior ou igual a 6,00mg/g (ADMI 916).
2.2.2.2. De médio tratamento térmico, cujo conteúdo de nitrogênio da proteína do soro não
desnaturada está compreendido entre 1,51 e 5,99 mg/g (ADMI 916).
2.2.2.3. De alto tratamento térmico, cujo conteúdo de nitrogênio da proteína do soro não
desnaturada é menor que 1,50 mg/g (ADMI 916).
2.2.3. De acordo com a sua umectabilidade e dispesibilidade pode se classificar em instantâneo
ou não (ver item 4.2.2.)
2.3. Designação (denominação de venda)
O produto deverá ser designado “leite em pó integral”, “leite em pó parcialmente desnatado” ou
“leite em pó desnatado”.
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A palavra “instantânea” será acrescentada se o produto corresponder à designação.
No caso de leite em pó desnatado poderá utiliza se a denominada de alto, médio, ou baixo
tratamento, segundo a classificação (2.2.2.).
O produto que apresentar um mínimo de 12% e um máximo de 14,0% de matéria gorda poderá,
opcionalmente, ser denominada como “leite em pó semidesnatado”.

QUADRO (Nº01)
REQUISITOS

INTEGRAL

Matéria Gorda (%
m/m)

Maior ou
igual a
26,0
Máx. 3,5
Máx. 18,0

Umidade (% m/m)
Acidez titulável (ml
NaoH
0,1 N/10g sólidos
não gordurosos)
Índice de
solubilidade (ml)
Leite de alto
tratamento térmico
Partículas
queimadas (máx.)

Máx. 1,0

PARCIALMENTE
DESNATADO
1,5 a 25,9

DESNATADO

Máx. 4,0
Máx. 18,0

Máx. 4,0
Máx. 18,0

FIL 26: 1982
FIL 86: 1981
FIL 81: 1981

Máx. 1,0

Máx.1,0

FIL 129A: 1988

Menor que 1,5

MÉTODOS
DE ANÁLISE
FIL 9C: 1987

Máx. 2,0
Disco B

Disco B

Disco B

ADMI 916

DESNATADO

MÉTODOS
DE ANÁLISE
FIL 87 : 1979

90

QUADRO (Nº 02)
REQUISITOS

INTEGRAL

Umectabilidade
Máx. (s)
Dispersabilidade
(% m/m)

60

PARCIALMENTE
DESNATADO
60

85

90

60

3. REFERÊNCIAS.
ADMI, 1971, Bulletin 916
AOAC, 15 th. Ed. 1990, 930.30
CODEX ALIMENTARIUS, Vol. H, CAC/RCP 311983
FIL 9C: 1987
26
60:A
73A:

1982
1978
1985
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81:
1981
82A:
1987
86:
1981
87:
1979
93A:
1985
100A: 1987
129A: 1988
APHA. Compedium Of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 1992. Cap. 24.
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS.
4.1. Composição
4.1.1. Ingredientes obrigatórios.
Leite de vaca.
4.2. Requisitos
4.2.1. Características sensoriais.
4.2.1.1. Aspecto: Pó uniforme sem grumos. Não conterá substâncias estranhas macro e
microscópicamente visíveis.
4.2.1.2. Cor: Branco amarelado.
4.2.1.3. Sabor e odor: agradável não rançoso, semelhante ao leite fluido.
4.2.2. Características físicoquímicas
O leite em pó deverá conter somente as proteínas, açucares, gorduras e outras substâncias
minerais do leite e nas mesmas proporções relativas, salvo quando ocorres modificações
originadas por um processo tecnologicamente adequado. (ver quadro n° 01). Para Leite em Pó
Instantâneo ver quadro n° 02).
4.2.3. Acondicionamento
Os leites em pó deverão ser envasados em recipientes de um único uso, herméticos, adequados
para as condições previstas de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada contra a
contaminação.
5. ADITIVOS E COAJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO.
5.1. Aditivos
Serão aceitos como aditivos unicamente:
5.1.1. A lecitina como emulsionante, para a elaboração de leites instantâneos, em uma proporção
máxima de 5g/kg
5.1.2. Antíumectantes para a utilização restrita ao leite em pó a ser utilizado em máquina de
venda automática.
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Silicatos de alumínio, cálcio
Fosfato tricálcico
Dióxido de silício
Carbonato de cálcio
Carbonato de magnésio

Máximo de 10g/kg separados ou em combinação.
Idem
Idem
Idem
Idem

5.2. Coadjuvantes de tecnologia/elaboração.
Não são autorizados.
6. CONTAMINANTES .
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pela legislação especifica.
7. HIGIENE
7.1. Considerações Gerais
As indústrias e as práticas de elaboração, assim como as medidas de .higiene, estarão de acordo
com o estabelecido no Código Internacional Recomendado de Práticas de higiene para o Leite
em Pó (CAC/RCP 311983).
7.2. Critérios microbiológicos e tolerância.
MICROORGANISMO

CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO

CATEGORIA
I.C.M.S.F

MÉTODOS DE
ENSAIO

5

FIL 100A: 1987

(CODEX, Vol H CAC/RPC
31/1983)

Microorganismos
aeróbicos mesófilos
estáveis/g
Coliformes a 30º C/g

n=5 c=2
m=30.000 M=100.000

n= 5 c = 2
5
FIL 73A: 1985
m= 10 M= 100
Coliforme a 45º C/g
n= 5 c = 2
5
APHA 1992 (Cap.24)
m < 3 M= 10
(*)
Estafilococos coag.pos./g
n= 5 c = 2
8
FIL 60A: 1978
M= 10 m= 100
Salmonella (25g)
n = 10 c = 0 m = 0
11
FIL 93A: 1985
(*) Competium of Metheds for the Microbiological Examination of Foods.
8. PESOS E MEDIDAS.
Será aplicada a legislação específica.
9. ROTULAGEM.
Será aplicada a legislação específica.
Deverá indicar se no rótulo de “leite em pó parcialmente desnatado” e “leite semidesnatado” o
percentual de matéria gorda correspondente.
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10. MÉTODOS DE ANÁLISES.
Os métodos de análises correspondentes são os indicados nos itens 4.2.2. e 7.2.
11. AMOSTRAGEM.
Serão seguidos os procedimentos correspondentes na norma FIL 50B: 1985.
12. BIBLIOGRAFIA.
CODEX ALIMUNTARIUS, NORMA A5

ANEXO XII
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite UAT (UHT)
1. ALCANCE
1.1 Objetivo
Fixar a identidade e as características mínimas que deverá obedecer ao leite UAT (UHT).
2. DESCRIÇÃO
2.1.Definição
Entende se por leite UAT (Ultra Alta Temperatura UHT), o leite homogeneizado que foi
submetido, durante 2 a 4 segundos, a uma temperatura 130º C, mediante um processo térmico de
fluxo contínuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32º C e envasado sob
condições asséptica em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas.
2.2. Classificação
De acordo com o conteúdo da matéria gorda (4.2.2.1.), o leite UAT (UHT) classifica se em:
2.2.1. Leite UAT (UHT) integral.
2.2.2. Leite UAT (UHT) semidesnatado ou parcialmente desnatado.
2.2.3. Leite UAT(UHT) desnatado.
2.3. Designação (denominação de venda).
Será denominado “leite UAT (UHT) integral. semi desnatado ou parcialmente desnatado”, de
acordo com a classificação 2.2.
Poderão ser acrescentadas as expressões “longa vida” ou “homogeneizado”.
3 REFERÊNCIA
AOAC 15° ed. 947.05
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CAC Vol. A 1985
FIL lC:1987
FIL 48: 1969
FIL 50B: 1983
FIL 100B:1991
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS
4.1. Composição
4.1.1. Ingredientes obrigatórios
Leite de vaca
4.1.2. Ingredientes opcionais
Creme
4.2. Requisitos
4.2.1. Características sensoriais
4.2.1.1. Aspecto
Liquido
4.2.1.2. cor
Branca
4.2.1.3. odor e sabor
Característicos, sem sabores nem odores estranhos
4.2.2. Características físicoquímicas.
4.2.2.1. Parâmetros mínimos nos de qualidade
LEITE
DESNATADO

Min. 3.0
0,14 a 0,18

LEITE SEMI OU
PARCIALMENTE
DESNATADO
6,0 a 2.9
0,14 a 0,18

Estável

Estável

Estável

MÉTODOS
DE
ANÁLISES
FIL C 1987
AOAC 15ª ed,
947.05
FIL 48 1969

Min. 8,2

Min. 8,3

Min. 8.4

FIL 21B 1987

REQUISITOS

LEITE
INTEGRAL

Matéria Gorda
Acidez g ac.
Lático/100ml
Estabilidade ao
etanol 68% (v/v)
Extrato seco
desengordurado
% (m/m)

Máx. de 0,5
0,14 a 0,18
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4.2.2.2. Após uma incubação em embalagem fechada a 35.37° C durante 7 dias, deve obedecer:
a) Não deve sofrer modificações que alteram a embalagem.
b)Deve ser estável ao etanol 68%v/v.
c)A acidez não deve ir além de 0,02g de ácido lático/100ml em relação a acidez determinada em
outra amostra original fechada sem incubação previa.
d)As características sensoriais não devem diferir sensivelmente das de um leite UAT sem
incubar.
4.2.3. A condicionamento
O leite UAT (UHT) deverá ser envasado com materiais adequados para as condições previstas de
armazenamento e que garantam a hermeticidade da embalagem e uma proteção apropriada
contra a contaminação.
5. ADITIVOS E COAJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO
5.1. Será aceito o uso dos seguintes estabilizantes:
Sódio (mono fosfato), sódio (di)fosfato, sódio (tri)fosfato, separados ou em combinação em uma
quantidade não superior a 0.1g/100ml expresso em P205.
6. CONTAMINANTES
Os contaminantes orgânicos presentes não devem superar os limites estabelecidos pela legislação
específica.
7. HIGIENE.
7.1. As práticas de higiene para elaboração do produto estarão de acordo com o estabelecido no
Código Internacional recomendado de Práticas, Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos
(CAC/Vol. A 1985).
7.2. Critérios macroscópicos
Ausência de qualquer tipo de impurezas ou elementos estanhos.
7.3. Critérios microbiológicos e tolerância
O leite UAT (UHT) não deve ter microorganismo capazes de proliferar em condições normais de
armazenamento e distribuição, pelo que após uma incubação na embalagem fechada a 2537 ºC,
durante 7 dias, deve obedecer:
REQUISITO
Aeróbicos

CRITÉRIOS DE
ACEITAÇÃO
n= 5 c = 0 m = 100

CATEGORIA
(I.C.M.S.F.)
10

MÉTODO DE
ANÁLISE
FIL 100B:191

MESÓFILOS/ml
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8. PESOS E MEDIDAS
Será aplicada a legislação especifica.
9.ROTULAGEM
9.1. Será aplicada a legislação especifica.
9.2. O produto será rotulado como “leite UAT (UHT) integral", leite UAT (UHT) parcialmente
desnatado ou semidesnatado" e "leite UAT (UHT) desnatado". segundo o tipo correspondente.
Poderá ser usada a expressão “Longa Vida” e/ou “Homogeneizado".
Deverá ser indicado no rótulo do "Leite UAT (UHT) parcialmente desnatado" ou Leite UAT
(UHT) semidesnatado" a percentagem da matéria gorda correspondente.
10. MÉTODOS DE ANÀLISE .
Os métodos de análises recomendados são os indicados no item 4.2.2. e 7.3. do presente Padrão
de Identidade e Qualidade.
11. AMOSTRAGEM
Serão seguidos os procedimentos recomendados na norma FIL 508: 1985.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
GABINETE DO MINISTRO.
PORTARIA Nº 352, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997.
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e nos termos do
disposto no Regulamento da inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal,
aprovado pelo Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952, e,
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC, nº 145/96, que aprovou o Regulamento Técnico
de Identidade e Qualidade de Queijo Minas Frescal;
Considerando a necessidade de padronizar os processos de elaboração dos Produtos de Origem
Animal, resolve:
Art. 1º. Aprovar o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo
Minas Frescal;
Art. 2º. O Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Minas
Frescal aprovado por esta Portaria, estará disponível na Coordenação de Informação Documental
Agrícola, da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
ARLINDO PORTO
ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DO
QUEIJO MINAS FRESCAL.
1. ALCANCE
1.1. OBJETIVO.
Estabelecer a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverá cumprir o Queijo
Minas Frescal destinado ao consumo humano.
1.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
O presente Regulamento se refere ao Queijo Minas Frescal a ser comercializado no
MERCOSUL.
2. DESCRIÇÃO.
2.1.DEFINIÇÃO:
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Entende-se por Queijo Minas Frescal, o queijo fresco obtido por coagulação enzimática do leite
com coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não com ação de
bactérias lácticas específicas.
2.2. Classificação:
O Queijo Minas Frescal é um queijo semi-gordo, de muito alta umidade, a ser consumido fresco,
de acordo com a classificação estabelecida no 'Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade
de Queijos.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 4/2004/MAA )
_______________________________________________ Redação(ões) Anterior(es)
2.3. DESIGNAÇÃO (DENOMINAÇÃO DE VENDA):
Queijo Minas Frescal.
3. REFERÊNCIA CAC/Vol. A 1985/Codex FIL.
Regulamento Técnico Geral MERCOSUL para Fixação de Requisitos Microbiológicos de
Queijos.
Regulamento Técnico Geral MERCOSUL de Identidade e Qualidade de Queijos.
Norma FIL 4A:1982 - Queijos e Queijos Processados. Determinação do conteúdo de sólidos
totais (Método de referência).
Norma FIL 5B: 1986. Queijos e Produtos Processados de Queijos. Conteúdo de matéria gorda.
Norma FIL 50 C: 1995. Leite e Produtos Lácteos - Métodos e Amostragem.
Norma A6 do Codex Alimentarius. Norma Geral para Queijo.
Norma FIL 99A: 1987. Avaliação Sensorial de Produtos Lácteos.
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS
4.1. COMPOSIÇÃO
4.1.1. Ingredientes obrigatórios.
4.1.1.1. Leite e/ou Leite reconstituído
4.1.1.2. Coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas.
4.1.2. Ingredientes Opcionais
4.1.2.1. Leite em pó
4.1.2.2. Creme
4.1.2.3. Sólidos de origem láctea
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4.1.2.4. Cloreto de sódio.
4.1.2.5. Cloreto de cálcio.
4.1.2.6. Cultivo de bactérias lácteas específicas
4.2.Requisitos
4.2.1. Características Sensoriais
4.2.1.1. Consistência: branda, macia.
4.2.1.2. Textura: com ou sem olhaduras mecânicas
4.2.1.3. Cor: esbranquiçada
4.2.1.4. Sabor: suave ou levemente ácido
4.2.1.5. Odor: suave, característico.
4.2.1.6. Crosta: não possui, ou crosta fina.
4.2.1.7. Olhaduras - eventualmente algumas olhaduras mecânicas.
4.2.2. Forma e Peso
4.2.2.1 Forma: Cilíndrico
4.2.2.2 Peso: De 0,3 a 5kg
4.2.3. Requisitos Físico-Químicos:
Correspondem às características de composição e qualidade dos queijos de muito alta umidade e
semi-gordos, estabelecidos no 'Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 4/2004/MAA )
_______________________________________________ Redação(ões) Anterior(es)
4.2.4 Características distintivas do processo de elaboração Obtenção de uma massa coalhada,
dessorada, não prensada, salgada e não maturada.
4.2.5.Acondicionamento.
Embalagem plástica ou acondicionado em envases bromatológicamente aptos.
4.2.6 Condições de conservação e comercialização:
O Queijo Minas Frescal deverá manter-se a uma temperatura não superior a 8ºC.
5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO
5.1. Aditivos: São autorizados os aditivos previstos no item 5. do 'Regulamento Técnico de
Identidade e Qualidade de Queijos' para queijos de muito alta umidade. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa 4/2004/MAA )
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_______________________________________________ Redação(ões) Anterior(es)
5.2. Coadjuvantes de tecnologia/elaboração: É autorizado o uso dos coadjuvantes de
tecnologia/elaboração previsto no Regulamento Técnico Geral MERCOSUL de Identidade e
Qualidade de Queijos.
6. CONTAMINANTES:
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pelo Regulamento MERCOSUL correspondente.
7. HIGIENE
7.1.Considerações Gerais
As práticas de higiene para elaboração do produto devem estar de acordo com o Regulamento
Técnico MERCOSUL sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação
para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos.
O leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meios mecânicos adequados e submetido à
pasteurização, ou tratamento térmico equivalente para assegurar fosfatase residual negativa
(A.O.A.C. 15º Ed. 1990, 979.13 p.823) combinado ou não com outros processos físicos e
biológicos que garantam a inocuidade do produto.
7.2.Critérios Macroscópicos e Microscópicos:
O produto não deverá conter substâncias e estranhas de qualquer natureza.
7.3. Critérios Microbiológicos:
O Queijo Minas Frescal deverá cumprir com o estabelecido no Regulamento Técnico Geral
MERCOSUL para Fixação de Requisitos Microbiológicos de Queijos, para Queijo Minas
Frescal.
8. PESOS E MEDIDAS
Aplica-se o Regulamento MERCOSUL correspondente
9. ROTULAGEM
Aplica-se o item 9 Rotulagem, do Regulamento Técnico Geral MERCOSUL de Identidade e
Qualidade de Queijos.
Denomina-se "Queijo Minas Frescal".
10. MÉTODOS DE ANÁLISE
− Umidade: FIL 4A: 1982.
− Matéria Gorda: FIL 5B: 1986.
11. AMOSTRAGEM
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Seguem-se os procedimentos recomendados na norma FIL 50C: 1995.
D.O.U., 08/09/1997
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 353, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e nos termos do
disposto no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal,
aprovado pelo Decreto n° 30.891 , de 29 de março de 1952, e
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC, nº 01/97, que aprovou o Regulamento Técnico
de Identidade e Qualidade de Queijo Parmesão, Parmesano, Reggiano, Reggianito e Sbrinz;
Considerando a necessidade de padronizar os processos de elaboração dos produtos de origem
animal, resolve:
Art. 1° Aprovar o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo
Parmesão, Parmesano, Reggiano, Reggianito e Sbrinz.
Art. 2° O Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Parmesão,
Parmesano, Reggiano, Reggianito e Sbrinz, aprovado por esta Portaria, estará disponível na
Coordenação de Informação Documental Agrícola, da Secretaria do Desenvolvimento Rural do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
ARLINDO PORTO
ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DOS
QUEIJOS PARMESÃO, PARMESANO, REGGIANO, REGGIANITO E SBRINZ.
1. ALCANCE
1.1. OBJETIVO
Estabelecer a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverão cumprir os Queijos
Parmesão, Parmesano, Reggiano, Reggianito e Sbrinz destinados ao consumo humano.
1.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
O presente Regulamento se refere aos queijos, Parmesão, Parmesano, Reggiano, Reggianito e
Sbrinz destinado ao comércio nacional ou internacional.
2. DESCRIÇÃO
2.1, DEFINIÇÃO
Entende-se por Queijo Parmesão, Queijo Parmesano, Queijo Reggiano, Queijo Reggianito e
Queijo Sbrinz os queijos maturados que se obtém por coagulação do leite por meio do coalho
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e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas Complementada pela ação de bactérias lácteas
específicas.
2.2. CLASSIFICAÇÃO:
Os Queijos Parmesão, Parmesano, Reggiano. Reggianito e Sbrinz são queijos de baixa umidade
e semigordos a gordos de acordo com a classificação estabelecida no "Regulamento Técnico de
Identidade e Qualidade de Queijos".
Têm um conteúdo mínimo de 32g/100g de matéria gorda no extrato seco.
2.3. DESIGNAÇÃO (DENOMINAÇÃO DE VENDA):
Denomina-se, "Queijo Parmesão", "Queijo Parmesano" ou "Queijo Reggianito", "Queijo
Reggiano" e "Queijo Sbrinz", de acordo com o item 4.2.2.
3. REFERÊNCIA
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos.
Regulamento Técnico sobre as condições Higiênicas-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação
para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos.
Norma FIL 4 A 1982 - Queijos e Queijos Processados. Determinação do conteúdo de sólidos
totais (Método de referência).
Norma FIL 5B: 1986- Queijos e Produtos Processados de Queijo. Conteúdo de matéria gorda.
Norma FIL 5OC: 1985- Leite e Produtos Lácteos - Métodos de amostragem.
Norma FIL A6 do Codex Alimentarius. Norma Geral para Queijo.
Regulamento Técnico Geral para Fixação dos Requisitos Microbiológicos de Queijos
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS.
4.1. COMPOSIÇÃO:
4 1.1. Ingredientes obrigatórios
4.1.1.1. Leite integral ou padronizado em seu conteúdo de matéria gorda.
4.1.1.2. Cultivos de bactérias lácticas específicas.
4.1.1.3. Coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas.
4.1. l.4. Cloreto de sódio
4.1.2. Ingredientes opcionais
4.1.2.1. Creme
4.1.2.2. Concentrado de proteínas lácteas
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4.1.2.3. Cloreto de cálcio
4.2. Requisitos
4.2.1 . Características Sensoriais
4.2.1.1. Consistência: dura
4.2.1.2. Textura: compacta, quebradiça e granulosa
4.2.1.3. Cor: branca amarelada e ligeiramente amarelada
4.2.1.4. Sabor: salgado, levemente picante
4.2.1.5. Odor: característico
4.2.l.6. Crosta: lisa, consistente, bem formada, recoberta com revestimentos apropriados,
aderidos ou não
4.2.1.7. Olhos: não possui, eventualmente poderá apresentar alguns olhos pequenos e algumas
olhaduras mecânicas.
4.2.2. Forma e Peso
4.2.2.1. Forma: Cilindros de faces planas, de perfil ligeiramente convexo.
4.2.2.2. Peso:
Parmesão .... ....................de 4 a 08 kg.
Reggianito e Sbrinz............de 5 a 10kg.
Reggiano .........................de 10 a 20kg.
Parmesano ......................mais de 20kg.
4.2.3. Requisitos Físico-Químicos
Corresponderá às características de composição e qualidade dos queijos de baixa umidade e
conteúdo mínimo de 32g/100g de matéria gorda no extrato seco.
4.2.4. Características distintivas do processo de elaboração.
4.2.4.1 . Obtenção de uma massa cozida, dessorada, prensada, salgada e maturada.
4.2.4.2. Estabilização e maturação: deverá ser maturado pelo tempo necessário para a obtenção
das suas características especificas. Pelo menos 6 meses para queijos de 4 a 10kg de peso, 8
meses para queijos de peso compreendido entre 10 e 20kg e 12 meses para os queijos de mais de
20 kg.
4.2.5. Acondicionamento: Sem embalagem ou em envoltórios plásticos ou em embalagens com
ou sem vácuo ou envoltórios bromatologicameme aptos. Eventualmente, parafinados e/ou
acondicionados com cobertura bromatologicamente aptas.
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4.2.6. Condições de conservação e comercialização: É recomendada manter os Queijos
Parmesão, Parmesano, Reggiano, Reggianito e Sbrinz deverão manter-se a uma temperatura não
superior a 25°C com o objetivo de manter suas características.
5 . ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO.
5.1. Aditivos: Serão autorizados os aditivos previstos no item 5 do Regulamento Técnico de
Identidade e Qualidade de Queijos para Queijos de Baixa Umidade.
Se autoriza para uso nas coberturas das superfícies dos queijos os corates previstos no item 5 do
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos e, ainda de óleo de linhaça ou outros
óleos vegetais isolados ou em combinações com carvão vegetal, carbonato de cálcio, óxido de
ferro, alumínio, prata, ouro e litolrrubina BK.
5.2. Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração: Não se autoriza o uso de coadjuvantes
detecnologia/elaboração.
6. CONTAMINANTES
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pelo Regulamento específico.
7. HIGIENE
7.1 . Considerações Gerais: As práticas de higiene para a elaboração do produto deverão estar de
acordo com o Regulamento Técnico sobre as condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimento.
Poderá utilizar-se Leite Cru ou Pasteurizado o qual deverá ser higienizado por meios mecânicos
adequados.
7.2. Critérios Macroscópicos e Microscópicos: O produto não deverá conter substâncias
estranhas de quaisquer natureza.
7.3. Critérios Microbiológicos: Os Queijos Parmesão, Parmesano, Reggiano, Reggianito e
Sbrinz, deverão cumprir com o estabelecido no "Regulamento Técnicos Geral de Requisitos
Microbiológicos para Queijos", para Queijos de Baixa Umidade.
8. PESOS E MEDIDAS
Aplica-se o Regulamento específico.
9. ROTULAGEM
Aplica-se o item 9. ROTULAGEM do "Regulamento de Identidade e Qualidade de Queijos".
Denomina-se "Queijo Parmesão", "Queijo Parmesano", "Queijo Reggiano", "Queijo Reggianito"
ou "Queijo Sbrinz", segundo corresponda e de acordo com o item 4.2.2.
10. MÉTODOS DE ANÁLISE
Umidade: FIL 4A: 1982
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Matéria Gorda: FIL 5B: 1995
11. AMOSTRAGEM
Segue-se os procedimentos recomendados na norma FIL 50C: 1985.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 354, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO no uso da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e nos termos do
disposto no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal,
aprovado pelo Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952, e
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC, nº 137/98, que aprovou o Regulamento Técnico
de Identidade e Qualidade de Doce de leite;
Considerando a necessidade de padronizar os processos de elaboração dos produtos de origem
animal, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Doce de
Leite.
Art. 2º O Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Doce de leite,
aprovado por esta Portaria, estará disponível na Coordenação de Informação Documental
Agrícola, da Secretaria do Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
ARLINDO PORTO
ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE
DOCE DE IEITE.
1. ALCANCE
1.1. OBJETIVO.
Estabelecer a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverá cumprir o Doce de
Leite destinado ao consumo humano.
1.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
O presente regulamento se refere ao Doce de Leite destinado ao comércio nacional ou
internacional.
2. DESCRIÇÃO
2.l.DEFINIÇÃO:
Entende-se por Doce de Leite o produto, com ou sem adição de outras substâncias alimentícias,
obtido por concentração e ação do calor a pressão normal ou reduzida do leite ou leite
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reconstituído, com ou sem adição de sólidos de origem láctea e/ou creme adicionado de sacarose
(parcialmente substituída ou não por monossacarídeos e/ou outros dissacarídeos).
2.2.CLASSIFICAÇÃO
2.2.1. De acordo com o conteúdo de matéria gorda, o Doce de Leite se classifica em:
2.2.1.1. Doce de Leite
2.2.1.2. Doce de Leite com Creme
2.2.2. De acordo com a adição ou não de outras substâncias alimentícias se classifica em:
2.2.2.1. Doce de Leite ou Doce de Leite sem adições
2.2.2.2. Doce de Leite com adições
2.3. DESIGNAÇÃO (Denominação de Venda):
A denominação Doce de Leite está reservada ao produto em que a base láctea não contenha
gordura e/ou proteína de origem não láctea
2.3.1. O produto que corresponda à classificação 2.2.2.1, se denominará "Doce de Leite"
2.3.2. O produto que corresponda à classificação 2.2.2.1, e que tenha sido adicionado de aditivos
espessantes/estabilizantes e/ou umectantes autorizados no item 5.1.1, do presente Regulamento,
se denominará "Doce de Leite para Confeitaria".
2.3.3. O produto que corresponda à classificação 2.2.2.2, e que foi adicionado de cacau,
chocolate, amêndoa, amendoim, fruta seca, cereais e/ou outro produtos alimentícios isolados ou
misturados e que tenham sido adicionados ou não de aditivos espessantes/estabilizantes e/ou
umectantes autorizados no item 5.1.1, do presente Regulamento, denominar-se-á "Doce de Leite
com ....................", preenchendo o espaço em branco com o(s) nome(s) do(s) produto(s)
adicionado(s). Poderá, opcionalmente, denominar-se "Doce de Leite Misto".
2.3.4. Os produtos mencionados nos itens 2.3.1.. 2.3.2. e 2.3.3, poderão denominar-se "Doce de
Leite para Sorveteria" ou "Doce de Leite para Sorveteria com .....................", segundo
corresponda e quando forem destinados à elaboração de sorvetes.
Esta denominação de venda será obrigatória quando os produtos mencionados no presente inciso,
tenham sido adicionados dos corantes incluídos no item 5.1.1 .
2.3.5. Em todos os casos, nas denominações mencionadas nos itens 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3, indicarse-á "Com Creme", segundo corresponda à classificação 2.2.1.2 e 4.2.2.
3.REFERÊNCIA.
ILCT (Instituto de Laticínios Cândido Tostes) Revista N° 37, (222) - 3 - 7, 1982
FIL l5B: 1988
FIL 13C: 1987
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AOAC 15 Ed. 1990, 930.30
FIL 28A:1974
FIL 20B: 1993
Codex Alimentarius CAC/Vol.A, 1985
FIL 73A:1985
FIL 145: 1990
FIL 94B: 1990
FIL 50C: 1995
4.COMPOSIÇÃO E REQUISITOS
4.1. COMPOSIÇÃO
4.1.1. Ingredientes obrigatórios.
4.1.1.1. Leite e/ou leite reconstituído.
4.1.1.2. Sacarose no máximo 30 Kg/l00 I de Leite
4.1.2. Ingredientes opcionais.
Creme: sólidos de origem lácteas; mono e dissacarídeos que substitua a sacarose em no máximo
de 40% m/m; amidos ou amidos modificados em uma proporção não superior a 0,5g/100ml no
leite; cacau, chocolate, coco, amêndoas, amendoim, frutas secas, cereais e/ou outros produtos
alimentícios isolados ou misturados em uma proporção entre 5% e 30% m/m do produto final.
4.2.REQUISITOS
4.2.1. Características Sensoriais
4.2.1.l.Consistência: cremosa ou pastosa, sem cristais perceptíveis sensorialmente. A
consistência poderá ser mais firme no caso do Doce de Leite para Confeitaria e/ou Sorveteria.
Poderá ainda apresentar consistência semi-sólida ou sólida e parcialmente cristalizada quando a
umidade não supere 20%m/m.
4.2.1.2. Cor: castanho caramelado proveniente da ração de Maillard
No caso de Doce de Leite para Sorveteria a cor poderá corresponder ao corante adicionado.
4.2.1.3. Sabor e Odor: doce característico, sem sabores e odores estranhos.
4.2.2 Requisitos Físico-Químicos
REQUISITO

DOCE DE LEITE

Umidade g/100g
Matéria gorda g/100g

máx. 30.0
6.0 a 9.0

DOCE DE LEITE
COM CREME
máx. 30.0
maior de 9.0

MÉTODO DE
ANÁLISE
FIL 15B: 1988
FIL 13C: 1987
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Proteína (g/100g)

mín. 5.0

mín. 5.0

FIL 20B: 1993

4.3. Acondicionamento: O Doce de leite deverá ser envasado com materiais adequados para as
condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada contra a contaminação.
5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO
5.1. Aditivos
5.l.1.Autoriza-se na elaboração do Doce de Leite o uso dos aditivos relacionados a seguir, nas
concentrações máximas indicadas no produto final:
ADITIVOS

FUNÇÃO

Conservador

CONC. MÁX. NO PROD.
FINAL
600 mg/kg (em ac. sórbico)
1000mg/kg em ac. sórbico em
Doce de Leite para uso
industrial exclusivo
1 mg/dm2

Texturizante
Aromatizante

b.p.f.
b.p.f.

Estabilizante
Umectante
Corante
Espessante
Estabilizante
Espessante
Estabilizante
Espessante
Estabilizante
Espessante

b.p.f.
5g/100g
b.p.f.
5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)

Estabilizante

5000mg/kg (*)

Espessante
Estabilizante
Espessante
Estabilizante
Espessante
Estabilizante
Espessante
Estabilizante
Espessante
Estabilizante
Espessante
Estabilizante
Espessante

5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)
5000mg/kg (*)

Ácido sórbico e seus Sais de Conservador
Na ou K ou Ca

Natamicina (em superfície
livre)
Lactato de Cálcio
Aromatizante de baunilha,
Vanilina e/ou etil vanilina
isolada ou em misturas
Citrato de sódio
Sorbitol
Caramelo (INS 150 a, b, c, d)
Ácido Algínico
Ácido Algínico
Alginato de amônio
Alginato de amônio
Alginato de cálcio
Alginato de cálcio
Carragena e sais de sódio e
potássio incluídas furcelarana
Carragena e sais de sódio e
potássio incluídas furcelarana
Pectina e Pectina amidada
Pectina e Pectina amidada
Alginato de potássio
Alginato de Potássio
Alginato de propilenoglicol
Alginato de propilenoglicol
Alginato de sódio
Alginato de sódio
Agar
Agar
Carboximetilcelulose
Carboximetilcelulose
Carboximetilcelulose sódica
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Carboximetilcelulose sódica
Estabilizante
5000mg/kg (*)
Metilcelulose
Espessante
5000mg/kg (*)
Metilcelulose
Estabilizante
5000mg/kg (*)
Metilatilcelulose
Espessante
5000mg/kg (*)
Metilatilcelulose
Estabilizante
5000mg/kg (*)
Hidroxipropilcelulose
Espessante
5000mg/kg (*)
Hidroxipropilcelulose
Estabilizante
5000mg/kg (*)
Goma arábica
Espessante
5000mg/kg (*)
Goma arábica
Estabilizante
5000mg/kg (*)
Goma xantana
Espessante
5000mg/kg (*)
Goma xantana
Estabilizante
5000mg/kg (*)
Goma garrofin
Espessante
5000mg/kg (*)
Goma garrofin
Estabilizante
5000mg/kg (*)
Goma caraia
Espessante
5000mg/kg (*)
Goma caraia
Estabilizante
5000mg/kg (*)
Goma gellan
Espessante
5000mg/kg (*)
Goma gellan
Estabilizante
5000mg/kg (*)
Goma adragante
Espessante
5000mg/kg (*)
Goma adragante
Estabilizante
5000mg/kg (*)
Goma Konjak
Espessante
5000mg/kg (*)
Goma Konjak
Estabilizante
5000mg/kg (*)
Gelatina
Espessante
5000mg/kg (*)
Gelatina
Estabilizante
5000mg/kg (*)
Celulose micro cristalina
Espessante
5000mg/kg (*)
Celulose micro cristalina
Estabilizante
5000mg/kg (*)
Obs.: O uso destes estabilizantes/espessantes quando utilizados em mistura não poderá ser
superior a20.000mg/kg do produto final.
5.1.2. Se admitirá também a presença de aditivos através dos ingrediente opcionais, de
conformidade com o Princípio de Transferência dos aditivos alimentares (Codex Alimentarius
Vol. 1A, 1995 Seção 5.3) e sua concentração no produto final não deverá superar a proporção
que corresponda à concentração máxima admitida no ingrediente opcional, e , quando se tratar
dos aditivos indicados no presente Regulamento, não deverá superar os limites máximos
autorizados pelo mesmo.
5.2. Coadjuvantes de Tecnologia e Elaboração (Redação dada pelo(a) Portaria 855/2010/MAPA)
_______________________________________________ Redação(ões) Anterior(es)
Betagalactosidase (lactase)..................b.p.f. (Redação dada pelo(a) Portaria 855/2010/MAPA)
_______________________________________________ Redação(ões) Anterior(es)
Bicarbonato de sódio...........................b.p.f. (Redação dada pelo(a) Portaria 855/2010/MAPA)
_______________________________________________ Redação(ões) Anterior(es)
Hidróxido de sódio...............................b.p.f. (Redação dada pelo(a) Portaria 855/2010/MAPA)
_______________________________________________ Redação(ões) Anterior(es)
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Hidróxido de cálcio..............................b.p.f. (Redação dada pelo(a) Portaria 855/2010/MAPA)
_______________________________________________ Redação(ões) Anterior(es)
Carbonato de sódio...............................b.p.f. (Acrescentado(a) pelo(a) Portaria 855/2010/MAPA)
6. CONTAMINANTES:
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pelo Regulamento específico.
7.HIGIENE
7.l.Considerações Gerais
As práticas de higiene para elaboração do produto devem estar de acordo com o Regulamento
Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para
Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos.
O leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meios mecânicos adequados.
7.2.Critérios Macroscópicos e Microscópicos:
O produto não deverá conter substâncias estranhas de qualquer natureza
7.3. Critérios Microbiológicos e Tolerâncias:
Microorganismo

Critério de Aceitação

Sthaphilococcus
Coag Pos/g
Fungos e Leveduras/g

n=5 c=2
m=10 M=100
n=5 c=2
m=50 M=100

Categoria
I.C.M.S.F.
8

Método de Análise

5

FIL 94 B: 1990

FIL 145: 1990

8. PESOS E MEDIDAS.
Aplica-se o Regulamento específico.
9. ROTULAGEM
9.1. Aplica-se o Regulamento específico.
9.2. Designar-se-á como "Doce de Leite" o produto que corresponda à classificação 2.2.2.1.
Quando na elaboração do produto não for utilizado amidos ou amido modificados, poderá ser
indicados no rótulo a expressão: "Sem amido" ou "Sem fécula".
9.3. O Doce de Leite que corresponda a o item 2.3.2, denominar-se-á Doce de Leite para
Confeitaria.
9.4. O Doce de Leite que corresponda ao item 2.3.3. denominar-se-á "Doce de Leite com
...................", "preenchendo o espaço em branco com o(s) nome(s) do(s) produto(s)
adicionado(s). Poderá denominar-se, opcionalmente "Doce de Leite Misto".
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9.5. O Doce de Leite que corresponda ao item 2.3.4, poderá ser denominado como "Doce de
Leite para Sorveteria" ou "Doce de Leite para Sorveteria com...............", "preenchendo o espaço
em branco com o(s) nome(s) do(s) produto (s) adicionado (s).
O Doce de Leite que tenha sido adicionado do(s) corante(s) incluídos no item 5.1.1,
obrigatoriamente será denominado "Doce de Leite para Sorveteria" ou 'Doce de Leite para
Sorveteria com ..............." segundo corresponda.
9.6. Em todos os casos, nas denominações mencionadas será incluída a expressão "Com Creme"
, segundo corresponda aos itens 2.2.1.2 e 4.2.2.
9.7. Em todos os casos, quando o Doce de Leite for exclusivo para uso industrial como matériaprima para elaboração de outros produtos alimentícios e contenham uma concentração de ácido
sórbico e/ou seus sais de Na, K, ou Ca maior que 600 mg/kg até 1000 mg/kg (ambos expressos
em ácido sórbico), deverá obrigatoriamente indicar no rótulo a expressão "Exclusivo Para Uso
Industrial".
9.8. Poderá ser indicada no rótulo a expressão que se refira a sua forma de apresentação.
Ex: em ,em pasta, pastoso, etc.
10. MÉTODOS DE ANÁLISES
Os métodos de análise recomendados são os indicados nos itens 4.2.2 e 7.3.
11. AMOSTRAGEM
Seguem-se os procedimentos recomendados na norma FIL 50C: 1995.
D.O.U., 08/09/1997
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 355, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, no uso da
atribuição Que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e nos termos do
disposto no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal,
aprovado pelo Decreto n° 30.691, de 29 de março de 1952, e
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC, n° 136/96. que aprovou o Regulamento Técnico
de Identidade e Qualidade de Queijo em Pó,
Considerando a necessidade de padronizar os processos de elaboração dos produtos de origem
animal, resolve:
Art. 1° Aprovar o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo
em Pó;
Art. 2° O Regulamento Técnico para fixação de Identidade e Qualidade de Queijo em Pó,
aprovado por esta Portaria, estará disponível na Coordenação de Informação Documental
Agrícola, da Secretaria do Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
ARLINDO PORTO
ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE
QUEIJO EM PÓ
1. ALCANCE
1.1. OBJETIVO
Estabelecer a identidade e as características mínimas de qualidade que deverá cumprir o QUEIJO
EM PÓ destinado ao consumo humano.
1.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
O presente regulamento se refere ao Queijo em Pó destinado ao comércio nacional ou
internacional.
2. DESCRIÇÃO
2.1. DEFINIÇÃO
Entende-se por Queijo em Pó o produto obtido por fusão e desidratação, mediante um processo
tecnologicamente adequado, da mistura de uma ou mais variedades de queijo, com ou sem
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adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou especiarias, condimentos ou
outras substâncias alimentícias e no qual o queijo constitui o ingrediente lácteo utilizado como
matéria prima preponderante na base láctea do produto.
2.2. DESIGNAÇÃO (Denominação de Venda)
A denominação Queijo em Pó está reservada aos produtos nos quais a base láctea não contenha
gordura e/ou proteínas de origem não láctea. A matéria gorda do Queijo em Pó deve cumprir o
Regulamento de Identidade e Qualidade de Gordura Láctea.
2.2.1 . Denomina-se "Queijo em Pó":
2.2.2 Quando em sua elaboração se utilize uma determinada variedade de queijo em uma
proporção mínima de 75°% do total da base láctea, o produto poderá denominar-se
"Queijo............em Pó" preenchendo o espaço em branco com o nome da variedade
predominante.
2.2.3. No caso de fracionamento do produto em embalagens destinadas à venda no varejo se
designará respectivamente: "Queijo Fundido em Pó" ou "Queijo Processado em Pó" ou
"Queijo...............Fundido em Pó" ou "Queijo..................Processado" ou em Pó", preenchendo o
espaço em branco com o nome da variedade predominante.
2.2.4. Quando o produto for adicionado de especiarias e/ou condimentos e/ou outros substâncias
alimentícias se agregará à designação correspondente a expressão "Com ........." Preenchendo o
espaço em branco com o nome das especiarias e/ou condimentos e/ou outras substâncias
alimentícias adicionadas.
2.2.5. Quando em sua elaboração se utilizem aromas permitidos se agregará ao nome do produto
a expressão "Sabor de ...................." preenchendo o espaço em branco com o sabor conferido
pelo Aromatizante/saborizante utilizado, exceto nos casos em que se utilizem estes aromas com
o objetivo de restituir os aromas naturais dos queijos utilizados que se perderam no processo de
elaboração.
3. REFERÊNCIA
FIL 26: 1982
FIL 5B: 1986
FIL 106: 1982
FIL 20B: 1993
FIL 100B: 1991
FIL 73A: 1985
FIL 94B: 1990
FIL 138: 1986
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FIL 50C: 1995
APHA. Compendium of Methods for the Microbiolgical Examination of Food. Cap. 24. 1992.
Codex Alimentarius. Vol. 1A 1995 Seção 5.3 Princípio de Transferência dos Aditivos
Alimentares.
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS
4.1 COMPOSIÇÃO
4.1.1. Ingredientes obrigatórios
4.1.1.1 Queijos de uma ou mais variedades e agentes emulsionantes ou sais fundentes.
4.1.2 . Ingredientes Opcionais
4.1.2.1.Creme manteiga, gordura anidra de leite ou butter oil, leite, queijo processado, leite em
pó, caseinatos, outros sólidos de origem láctea, cloreto de sódio, condimentos, especiarias, outras
substâncias alimentícias, amidos ou amidos modificados, açúcares e extrato de leveduras.
Os ingredientes opcionais que não formam parte da base láctea, Isolados ou combinados,
deverão estar presentes em uma proporção máxima de 30% (m/m) do produto final.
Os amidos ou amidos modificados não poderão superar a 3% (m/m) do produto final.
4.2. REQUISITOS
4.2.1. Características sensoriais
4.2.1.1 . Aspecto: pó fino, homogêneo.
4.2.1.2 Cor esbranquiçado, amarelado, salvo naqueles produtos que contenham corantes ou outro
ingrediente opcional em sua formulação, que confiram cor ao produto final.
4.2.1.3. Sabor de queijo, de acordo com a variedade ou as variedades de queijos que lhe
transfiram sabor característico ou de acordo ao aromatizante/saborizante utilizado em sua
elaboração e livre de sabores estranhos.
4.2.1.4. Aroma de queijo, característico de cada variedade, livre de odores estranhos.
4.2.2. Requisitos Físico-Químicos.
REQUISITOS
Umidade (g/100)
Matéria gorda (g/100)
Lactose g de lactose monohidrato/100g
Proteína g/100g

LIMITES
Máx. 5.0
Máx. 60.0
Máx. 6.0
Mín. 22.0

MÉTODOS DE ANÁLISES
FIL 26: 1982
FIL 5B: 1986
FIL 106B: 1982
FIL 20B: 1993

A denominação Queijo em Pó está reservada aos produtos nos quais a base láctea não contenha
gordura e/ou proteínas de origem não láctea. A matéria gorda do Queijo em Pó deve cumprir o
Regulamento de Identidade e Qualidade de Gordura Láctea.
62

4.2 3. Acondicionamento: Deverão ser embalados com materiais bromatologicamente aptos e
que confiram ao produto uma proteção adequada.
5. ADITIVOS
Na elaboração do Queijo em Pó se admitirá o uso dos aditivos que figuram em continuação, nas
concentrações máximas indicadas no produto final.
ADITIVO

FUNÇÃO

Ácido cítrico
Ácido acético
Ácido láctico
Bicarbonato de sódio
Carbonato de cálcio
Glucono-delta-lactona
Citratos de sódio, potássio ou cálcio
lactados de sódio ou cálcio
Tartaratos de sódio e/ou potássio
Fosfatos ou Polifosfatos de sódio,
potássio ou cálcio.
Citratos de sódio, potássio ou cálcio
lactados de sódio ou cálcio
Tartaratos de sódio e/ou potássio
Fosfatos de Polifosfatos de sódio,
potássio ou cálcio.

Reguladores de
acidez

Carotenóides naturais: Beta e gama
caroteno
Bixina, norbixina, urucu, annato, rocu
Beta-apo-8-carotenal
Beta caroteno sintético idêntico ao
natural
Clorofila e clorofilina
cuprica sais de sódio e potássio
Dióxido de titânio
Riboflavina
Curcuma ou curcumina
Paprika, extrato de páprica, extrato de
pimentão capsantina, capsorruvbina
Tartazina (**)
Ácido propriônico e sais de sódio e
cálcio
Ácido sórbico e seus sais de sódio e
potássio

Natamicina
Nisina
Glutamato de sódio
Substâncias saborizantes

CONC. MAX. PRODUTO
FINAL
b.p.f

Emulsificante

50g/kg sós ou combinados
com fosfatos ou polifosfatos
calculados como substância
anidra sempre que os fosfatos
não superem a 20 g/kg
expressos como P205

Estabilizante

Corante (*)

50 g/kg sós ou combinados
com fosfatos ou polifosfatos
calculados como substância
anidra sempre que os fosfatos
não superem a 20 g/kg
expressos como P205
b.p.f

Corante (*)
Corante (*)
Corante (*)

10 mg/kg como norbixina
15 mg/kg
600 mg/kg

Corante (*)

15 mg/kg em clorofila

Corante (*)

b.p.f

Corante (*)

200 mg/kg

Corante (*)
Conservador

50 mg/kg
3g/kg isolados ou combinados
expressos como ácido
propriônico.
O ácido sórbico e os sorbatos
não superem 1g/kg expressos
em ácido sórbico
Conservador
5mg/kg
Conservador
12,5 mg/kg
Realçador de sabor
b.p.f
Saborizante/Aromatizante
b.p.f
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/aromatizantes
(*) As concentrações de corantes poderão ser superiores quanto o produto for uso industrial,
(**) Se admitirá seu uso exclusivamente nos produtos destinados a elaboração de outros
alimentos que admitam sua presença.
No Queijo em Pó se admitirá a presença dos aditivos autorizados no Regulamento Técnico de
identidade e Qualidade de Queijos para os queijos utilizados como matéria prima e sua
concentração no produto final deverá corresponder aos limites máximos autorizados no presente
Regulamento independentemente da concentração dos aditidos do queijo ou dos queijos
utilizados como matéria prima.
Se admitirá ainda a presença dos aditivos transferidos através dos ingredientes opcionais de
conformidade com o princípio de Transferência dos Aditivos Alimentares.(Codex Alimentarius.
Vol.1A Seção 5.3) e sua concentração no produto final não deverá ser superior a proporção que
corresponda a concentração máxima admitida no ingrediente opcional e quando se trate de
aditivos indicados no presente
Regulamento não deverá ser superior aos limites máximos autorizados no mesmo.
6 CONTAMINANTES
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pelo Regulamento específico.
7. HIGIENE
7.l.Considerações Gerais
As práticas de higiene para elaboração do produto devem estar de acordo com o Regulamento
Técnico sobre as condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para
Estabelecimentos Elaboradores/Estabilizadores de Alimentos.
7.2 Considerações Particulares
7.2.1 Os queijos a serem utilizados na elaboração deverão ser previamente tratados e adequados
higienicamente para o processo de fusão.
Na elaboração do Queijo em Pó fica proibida a utilização de queijos não aptos para o consumo
humano.
Só se admitirão os queijos não adequados para venda ao público devendo as falhas morfológicas
ou de apresentação comercial, sempre que não seja afetada a qualidade do produto final
7 2.3. Durante o processo de fusão, o Produto deverá ser submetido a um aquecimento mínimo
de 15 segundos a 80°C ou qualquer combinação tempo/temperatura equivalente.
7.3 CRITÉRIOS MACROSCÓPICOS E MICROSCÓPICOS.
O produto não deverá conter substâncias estranhas de qualquer natureza.
7.4 Critérios microbiológicos
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MICROORGANISMOS

CRITÉRIOS DE
ACEITAÇÃO

CATEGORIA
I.C.M.S.F

MÉTODO DE
ANÁLISE

Aeróbios Mesófilos
Viáveis/g
Coliformes a
30ºC/g
Coliformes a 45ºC/g

n=5 c=2
5
FIL 100B: 1991
m=10.000 M=100.000
n=5 c=2
5
FIL 73A : 1985
m=10 M=100
n=5 c=2
5
APHA 1992
m<3 M=10
cap.24(*)
Estafilococos coagulasa e
n=5 c=1
8
FIL 138: 1996
positivo g/
m=10 M=100
Fungos e
n=5 c=2
2
FIL 94B: 1990
Leveduras/g
m=100 M=1000
Salmonela spp/25g
n=5 c=0
10
FIL 9 3A: 1985
m=0
(*) Compendium of Methods for the Microbrological Examination of Foods. 3rd Ed. Carl
Vanderzant, Don F Spittstoesser.
8. PESOS E MEDIDAS
Aplica-se o Regulamento específico.
9. ROTULAGEM
9.1 Aplica-se o Regulamento específico.
9.2 O produto se denominará "Queijo em Pó".
9.3 Quando em sua elaboração se utilizar uma determinada variedade de queijo em uma
proporção mínima de 75% do total da base láctea o produto poderá denominar-se
"Queijo.............em Pó" preenchendo o espaço em branco com o nome da variedade
predominante.
9.4 No caso de fornecimento do produto em embalagens destinadas á venda no varejo se
designará respectivamente "Queijo fundido em Pó" ou "Queijo..............fundido em Pó" ou
"Queijo.............Processado em Pó", preenchendo o espaço em branco com o nome da variedade
predominante.
9.5 Quando o produto for adicionado de especiarias e/ou condimentos e/ou outras substâncias
alimentícias se agregará a denominação correspondente a expressão "Com...............",
preenchendo o espaço em branco com o nome das especiarias e/ou condimentos e/ou outras
substâncias alimentícias adicionadas.
9.6. Quando em sua elaboração se utilizem aromas permitidos se agregará ao nome do produto a
expressão "sabor de................." preenchendo o espaço em branco com o sabor conferido pelo
aromatizante/saborizante utilizado, exceto em casos em que se utilizem aromas com o objetivo
de restituir os aromas naturais dos queijos utilizados, que se perderam no processo de
elaboração.
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9.7. Em todos os casos nos quais a concentração de corantes seja superior aos limites
estabelecidos na lista de aditivos, no item 5, no rótulo do produto deverá constar a expressão
"Exclusivo para Uso Industrial" próxima à denominação de venda e com caracteres de igual
tamanho, realce e visibilidade.
Deverá constar ainda da relação de aditivos a concentração no produto final dos corantes
utilizados.
10. MÉTODOS DE ANÁLISE
Os Métodos de análises recomendados são indicados nos itens 4.2.2 e 7.3.
11. AMOSTRAGEM
Seguem-se os procedimentos recomendados na Norma FIL 5OC: 1995
D.O.U., 08/09/1997
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 356, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II., da Constituição, e nos termos do
disposto no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal,
aprovado pelo Decreto nº 30.691 , de 29 de março de 1952, e
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC, nº 134/96, Que aprovou o Regulamento Técnico
de Identidade e Qualidade de Queijo Processado ou Fundido, Processado Pasteurizado e
Processado ou Fundido U.H.T (UAT);
Considerando a necessidade de padronizar os processos de elaboração dos produtos de origem
animal, resolve:
Art. 1° Aprovar o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo
Processado ou Fundido, Processado Pasteurizado e Processado ou Fundido U.H.T (UAT).
Art. 2° O Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Processado
ou Fundido, Processado Pasteurização e Processado ou Fundido U.H.T (UAT), aprovado por
esta Portaria.
estará disponível na Coordenação de Informação Documental Agrícola, da Secretaria do
Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
ARLINDO PORTO
ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE QUEIJO
PROCESSADO OU FUNDIDO, PROCESSADO PASTEURIZADO E PROCESSADO OU
FUNDIDO U.H.T (UAT).
1. ALCANCE
1.1. OBJETIVO:
Estabelecer a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverão cumprir o Queijo
Processado ou Fundido e o Queijo Processado Pasteurizado (a seguir denominados Queijo
Processado) e o Queijo Processado ou Fundido submetido a tratamento térmico a ultra-alta
temperatura (a seguir denominados Queijo Processado U.H.T (UAT)), destinados ao consumo
humano.
1.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
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O presente Regulamento se refere ao Queijo Processado e ao Queijo Processado U.H.T (U.A.T)
a ser comercializado no MERCOSUL.
2 - DESCRIÇÃO
2.1. DEFINIÇÕES:
2.1.1. Queijo Processado: Entende-se por Queijo Processado o produto obtido por trituração,
mistura, fusão e emulsão por meio de calor e agentes emulsionantes de uma ou mais variedades
de queijo, com ou sem adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de origem láctea e ou
especiarias, condimentos ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constitui o
ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea.
2.1.2. Queijo Processado U.H.T (U.A.T.): Entende-se por Queijo Processado U.H.T (UAT), o
produto definido em 2.1.1. submetido após a fusão a tratamento térmico à 135 - 145ºC durante 5
a 10 segundos ou qualquer outra combinação de tempo/temperatura equivalente.
As denominações em 2.1.1. e 2.1.2 estão reservadas aos produtos nos quais a base láctea não
contenha gorduras e/ou proteínas de origem não láctea
2.2. DESIGNAÇÃO (Denominação De Venda):
2.2.1. O produto definido em 2.1.1. se denominará "Queijo Processado" ou "Queijo Fundido" ou
"Queijo Processado Pasteurizado".
2.2.2. O produto definido em 2.1.2 se denominará "Queijo Processado U.H.T.(U.A.T)" ou
"Queijo Fundido U.H.T. (U.A.T.)".
2.2.3. Quando na elaboração de qualquer dos produtos correspondentes as designações 2.2.1. e
2.2.2 for utilizado condimentos ou especiarias e ou outras substâncias alimentícias se adicionará
ao nome do produto a expressão "com.......... " preenchendo o espaço em branco com o nome da
especiaria e ou condimento e ou substância alimentícia adicionada.
2.2.4. Quando na elaboração de qualquer dos produtos correspondentes a designação 2.2.1 e
2.2.2 se utilizem aromas permitidos, se acrescentará ao nome do produto a expressão "Sabor
........." preenchendo o espaço em branco com o sabor conferido pelo aromatizante/saborizante
utilizado, exceto nos casos que se utilizem aromas com o objetivo de restituir os aromas naturais
dos queijos utilizados perdidos no processo de elaboração.
2.2.5. Quando na elaboração de qualquer dos produtos correspondentes a designação 2.2.1. e
2.2.2. se utilizar uma determinada variedade de queijo em uma proporção mínima de 75% na
mistura de queijos como matéria prima, o produto poderá denominar-se
"Queijo.........Processado", "Queijo..........Fundido", "Queijo ..........Processado Pasteurizado" e
"Queijo .................Processado U.H.T (U.A.T)" ou "Queijo .................. Fundido U.H.T.(U.A.T)",
preenchendo o espaço em branco com o nome da variedade predominante e seguido das
expressões designadas no item 2.2.3. e 2.2.4. correspondente.
2.2.6. Nos casos que corresponda, se agregará as denominações em 2.2.1 à 2.2.5 a expressão
"Ralado" ou "Fatiado", "Em Rodela", " Em Fatias" ou outra que se refira a sua forma de
apresentação; e "Para Untar" ou "Untável" ou outra de acordo com a sua consistência.
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3 -REFERÊNCIA.
- Regulamento Técnico Geral MERCOSUL para Fixação de Requisitos Microbiológicos de
Queijos.
- Norma FIL 4A:1982 - Queijos e Queijos Processados. Determinação do conteúdo de sólidos
totais (Método de referência).
- Norma FIL 5B: 1986. Queijos e Produtos Processados de Queijos. Conteúdo de matéria gorda.
- Norma FIL 50C: 1995 Leite e produtos lácteos-Métodos de amostragem
- CAC / Vol A: 1985
- Codex Alimentarius Vol. 1A 1995 - Seção 5.3 - Princípios de Transferência dos Aditivos
Alimentarios aos Alimentos.
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS
4.1. Composição
4.1.1. Ingredientes obrigatórios: Queijos de uma ou mais variedades. Agentes emulsificantes
autorizados.
4.1.2. Ingredientes opcionais: Creme, manteiga, gordura anidra de leite ou butter-oil, leite, água,
queijo processado,leite em pó, caseinatos, queijo em pó, outros sólidos de origem láctea, cloreto
de sódio, condimentos,especiarias, outras substâncias alimentícias, edulcorantes nutritivos,
amidos ou amidos modificados, ar, nitrogênio, dióxido de carbono, gases inertes, todos eles de
qualidade alimentar.
Os ingredientes opcionais que não façam parte da base láctea, exceto a água, isolados ou
combinados, deverão estar presentes em uma proporção máxima de 30% (m/m) do produto final.
Em relação aos amidos ou amidos modificados não poderão superar 3% (m/m) do produto final.
4.2.Requisitos
4.2.1. Características Sensoriais.
4.2.1.1. Consistência: Firme, macio ou cremoso
4.2.1.2. Textura: compacto, fechada e fina
4.2.1.3. Formato: variável; ralado ou fatiado (em fatias ou em rodelas) e outras.
4.2.1.4. Cor, odor e sabor: similar ao queijo ou mistura de queijos utilizados, ou de acordo com
os corantes, saborizantes/aromatizantes e/ou outras substâncias alimentícias utilizadas em sua
elaboração.
4.2.2. Requisitos Físico-Químicos: Deverão cumprir os requisitos estabelecidos na Tabela 1.
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TABELA 1
Umidade (g/100g)
QUEIJO PROCESSADO
U.H.T (U.A.T)

70,0 - Máximo

Matéria Gorda em
Extrato Seco(g/100g)
35,0 - Mínimo

Método de Análise
Norma FIL 4A: 1992
Norma FIL 5B: 1986

4.3. Acondicionamento: Deverá ser embalado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas e que confiram ao produto uma proteção adequada.
5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO.
5.1. Aditivos: Em sua elaboração se admitirá o uso de aditivos que se indicam abaixo nas
concentrações máximas indicadas no produto final.
Aditivos

Função

Ácido Propiônico ou seus
sais de Na,K ou Ca.
Ácido sórbico ou seus sais
de Na, K ou Ca.

Conservador

Natamicina (na superfície)

Conservador

Nisina
Ácido láctico, cítrico e acético
ou seus sais de Na, K, Ca.
Bicarbonato de Sódio
Carbonato de Cálcio
Citratos de Na, K, Ca,
Lactatos de Na ou Ca
Tartaratos de Na e/ou K
Fosfatos ou polifosfatos de
Na, K ou Ca.

Conservador
Reguladores

Aromas
Aromas
Carotenóides naturais: Beta
Caroteno
Bixina, Norbixina, Urucum,
Anato, Rocu natural
Clorofila,
Clorofilina,
clorofila cúprica, clorofilina
cúprica, sais de Na ou K
Páprika, Extrato de Páprika,
Extrato
de
Pimentão,
Capsantina, Capsorubina

Acidez

Emulsificante/
Estabilizante
Saborizante/
Aromatizante
Corante

Conc. Máx. no Produto
Final
3g/Kg sós ou combinados
expressos em ác. propiônico.
Ácido. sórbico e seus Sais no
máximo de 1000mg/kg
expressa com ácido. sórbico.
1 mg/dm2
Máx. 5mg/Kg não detectável
a 2mm de profundidade.
Ausência na massa.
12,5 mg/kg
b.p.f.

40 g/kg só ou combinados
com fosfatos ou polifosfatos
calculados como substâncias
anidras sempre que os fosfatos
não superem 20g/kg expressos
como P2 O5
b.p.f.
b.p.f.
b.p.f.

Corante

10 mg/kg como norbixina

Corante

15 mg/kg em clorofila

Corante

b.p.f.
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Peróxido de benzoila Corante
Corante
20 mg/l de leite(*)
Riboflavina, Carmim,
Vermelho
de
beterraba,
Dióxido de Titânio
Carboximetilcelulose
Espessante
Carragenina e seus sais
(inclusive Furcelaran)
Goma Guar
Goma de alfarroba ou Jatai
Goma Xantana
Goma Karaia
Goma Arábica
Goma Gellan
Goma Tragacanto
Agar
Ácido algínico e seus sais
De amônia, cálcio, potássio e
sódio
e
alginato
de
propilenglicol
Pectina ou pectina amidada
Carboximetilcelulose
Estabilizante
Carragenina e seus sais
(inclusive Furcelaran)
Goma Guar
Goma de alfarroba ou Jatai
Goma Xantana
Goma Karaia
Goma Arábica
Goma Gellan
Goma Tragacanto
Agar
Ácido algínico e seus sais
De amônia, cálcio, potássio e
sódio
e
alginato
de
propilenglicol
Pectina ou pectina amidada
(*) Concentração máxima na matéria prima.

b.p.f.

5 g/kg só ou combinados

5 g/kg só ou combinados

Aditivos adicionais unicamente para queijo processado ralado ou fatiado (em rodelas ou em
fatias).
ADITIVOS
FUNÇÃO
Lecitina
Antiaglutinante
Celulose microcristalina
Óxido de silício
Silicatos de: cálcio,magnésio,
sódio e alumínio e alumínio

CONC. MÁXIMA
10 g/kg só ou combinado

Nos Queijos Processados se admitirá a presença dos aditivos autorizados no Regulamento
Técnico Geral MERCOSUL de Identidade e Qualidade de Queijos para os queijos utilizados
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como matéria prima e sua concentração no produto final deverá corresponder aos máximos
autorizados no presente regulamento e independentemente da concentração dos aditivos dos
queijos utilizados como matéria prima.
Se admitirá além disso a presença dos aditivos transferidos através dos ingredientes opcionais de
conformidade com o princípio de transferência dos aditivos alimentares. (Codex Alimentarius.
VOL. 1A. 1995 - Seção 5.3.) e sua concentração no produto final não deverá superar a proporção
que corresponda a concentração máxima admitida no ingrediente opcional e quando se trate de
aditivos indicados no presente regulamento não deverá superar os limites máximos autorizados
no mesmo.
5.2. Coadjuvante de Tecnologia/Elaboração.
Admitir-se-á o uso de enzimas como coadjuvantes de tecnologia
6. CONTAMINANTES:
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pelo Regulamento MERCOSUL correspondente.
7. HIGIENE
7.1.Considerações Gerais: As práticas de higiene para elaboração do produto deverão estar de
acordo com o Regulamento Técnico MERCOSUL sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de
Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de
Alimentos.
7.2. Características distintivas do processo de elaboração
7.2.1. Os queijos utilizados na elaboração deverão ser previamente tratados, para adequá-los
higienicamente ao processo de fusão.
7.2.2. Na elaboração de Queijo Processado fica proibida a utilização de queijos não aptos para o
consumo humano.
Só se admitirão os queijos não adequados para a venda ao público devido as falhas morfológicas
ou de apresentação comercial, sempre que não seja afetada a qualidade do produto final.
7.2.3. Durante o processo de elaboração, o produto deverá ser submetido a um aquecimento
mínimo de 80ºC por 15 segundos ou qualquer combinação tempo/temperatura equivalente.
7.2.4. As especiarias, condimentos e/ou substâncias alimentícias que se agreguem ao produto
deverão ser convenientemente tratadas, de forma tal que assegure a aptidão para o consumo
humano do produto final.
7.2.5. Condições de conservação e comercialização:
O Queijo Processado deverá manter-se a uma temperatura abaixo de 10º C.
O Queijo Processado U.H.T (UAT) poderá conservar-se e comercializar-se à temperatura
ambiente.
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7.3. Critérios Macroscópicos e Microscópicos.
O produto não deverá conter substâncias estranhas macro/ou microscópicas de qualquer
natureza.
7.4. Critérios Microbiológicos
Os queijos processados deverão cumprir com o estabelecido no "Regulamento Técnico Geral
MERCOSUL para Fixação de Requisitos Microbiológicos de Queijos" para Queijos Fundidos.
Os Queijos Processados ralados também deverão cumprir:
Microorganismos
Fungos e Leveduras/g

Critério de
Aceitação
n=5 c=2
m=500 M=5000

Categoria

Método de Análise

2

FIL 94B: 1990

8. PESOS E MEDIDAS.
Aplica-se o Regulamento MERCOSUL correspondente.
9. ROTULAGEM
9.1 Aplica-se o Regulamento MERCOSUL correspondente.
9.2.Denomina-se "Queijo Processado" ou "Queijo Fundido" ou "Queijo Processado
Pasteurizado".
9.3. O Queijo Processado ou Fundido U.H.T (U.A.T) denominar-se-á "Queijo Processado
U.H.T.(U.A.T)" ou "Queijo Fundido. U.H.T. (U.A.T)".
9.4. Quando na elaboração de qualquer dos produtos correspondentes às denominações 9.2. e
9.3. se utilizem condimentos e/ou especiarias e/ou outras substâncias alimentícias será
crescentado ao nome do produto a expressão "com .......", preenchendo o espaço em branco com
o nome das especiarias e/ou condimentos e/ou substâncias alimentícias adicionadas.
9.5. Quando na elaboração de qualquer dos produtos correspondentes às denominações 9.2. e
9.3.forem utilizados aromas permitidos será anexado ao nome do produto a expressão "sabor
.............", preenchendo o espaço em branco com o nome do sabor conferido pelo
aromatizante/saborizante utilizado, exceto nos casos em que se utilizem aromas com o objetivo
de restituir os aromas naturais dos queijos utilizados, que se perderam durante o processo de
elaboração.
9.6. - Quando na elaboração de qualquer dos produtos correspondentes as denominações 9.2. e
9.3 se utilize uma determinada variedade de queijo em uma proporção mínima de 75% na
mistura de queijos utilizados como matéria prima, o produto poderá denominar-se
"Queijos................. Processado" ou "Queijo ...........Fundido" ou "Queijo .........Processado
Pasteurizado" e "Queijo ........... Processado U.H.T.(U.A.T.)" ou " Queijo ...........Fundido U.H.T
(U.A.T.)" preenchendo espaço em branco com o nome da variedade preponderante seguido das
expressões consignadas em 9.4. e 9.5. correspondente.
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9.7. Nos casos em que corresponda poderá ser acrescentado as denominações 9.2. a 9.6 a
expressão "ralado" ou "fatiado" ou "em rodelas" ou "em fatias" ou outra que designe a sua forma
de apresentação. Nos casos que correspondam poder-se-á acrescentar as expressões "untável" ,
"para untar" ou outras de acordo com a sua consistência.
10. MÉTODOS DE ANÁLISES
Os métodos de análises recomendados são os indicados em 4.2.2.
11. AMOSTRAGEM
Seguem-se os procedimentos recomendados na norma FIL 50 C: 1995
D.O.U., 08/09/1997
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 357, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e nos termos do
disposto no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal,
aprovado pelo Decreto n° 30.691, de 29 de março de 1952, e
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC, n° 81/96, que aprovou o Regulamento Técnico
de Identidade e Qualidade de Queijo Ralado;
Considerando a necessidade de padronizar os processos de elaboração dos produtos de origem
animal, resolve:
Art. 1° Aprovar o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo
Ralado.
Art. 2° O Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Ralado.
aprovado por esta Portaria, estará disponível na Coordenação de Informação Documental
Agrícola da Secretaria do Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
ARLINDO PORTO
ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE
QUEIJO
RALADO.
1. ALCANCE
1.1. OBJETIVO:
O presente Regulamento fixa a identidade e os requisitos mínimos de qualidades que deverão
cumprir os Queijos Ralados destinados ao consumo humano.
1.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
O presente Regulamento se refere aos Queijos Ralados a serem comercializados no comércio
nacional ou internacional.
2. DESCRIÇÃO
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Definição: Entende-se por Queijo Ralado ou Queijos Ralados, segundo corresponda, o produto
obtido por esfarelamento ou ralagem da massa de uma ou até quatro variedades de queijos de
baixa umidade aptos para o consumo humano.
O produto poderá ser parcialmente desidratado ou não.
2.2.CLASSIFICAÇÃO:
2.2.1 Se classifica, conforme foram ou não submetidos a desidratação ou não, em:
2.2.1.1. Desidratados (parcialmente desidratados).
2.2.1.2.Não submetido a desidratação ou sem desidratar.
2.2.2 Se classifica, de acordo com as variedades dos queijos utilizados na sua elaboração em:
2.2.2.1 Elaborados com uma única variedade de queijos.
2.2.2.2 Elaborados unicamente com queijos de baixa umidade.
2.2.2.3. Elaborados com queijos de média umidade com ou sem queijos de baixa umidade.
2.3.DESIGNAÇÃO (Denominação de Venda):
2.3.1. Queijos Ralados elaborados com uma única variedade de queijos.
2.3.1.1. Quando em sua elaboração se utilize unicamente uma determinada variedade de queijos
de baixa umidade o produto se denominará "Queijo ...............Ralado" ou "Queijo
.................Ralado sem desidratar", segundo corresponda a 2.2.1.,preenchendo o espaço em
branco com o nome da referida variedade.
2.3.1.2. Quando em sua elaboração se utilize unicamente uma determinada variedade de queijo
de média umidade o produto se denominará "Queijo ..................... Ralado Desidratado ou
Queijo.............. Ralado", segundo corresponda a 2.2.1 preenchendo o espaço em branco com o
nome da referida variedade.
2.3.2. Queijos Ralados elaborados unicamente com queijo de baixa umidade.
2.3.2.1. Quando em sua elaboração se utilizem unicamente variedades de queijos de baixa
umidade (geralmente conhecidos como queijos de massa dura), de textura quebradiça e
esfarelável o produto se denominará "Queijo Ralados" ou "Queijo Ralado sem desidratar",
segundo corresponda a 2.2.1.
2.3.2.2. No caso em uma das variedades de queijo de baixa umidade esteja presente em uma
proporção mínima de 75% m/m o produto poderá denominar-se "Queijo .................. Ralado" ou
"Queijo Ralado sem desidratar", segundo corresponda a 2.2.1, preenchendo o espaço em branco
com o nome de referida variedade predominante.
2.3.2.3. Quando duas ou mais variedades de queijos de baixa umidade estejam presente em uma
proporção mínima de 25% (m/m), o produto poderá denominar-se:
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Queijos........................,.......................,................................e...........................
Ralados"
ou
"Queijos....................,.........................,............................e..................... Ralados sem desidratar",
segundo corresponda a 2.2.1., preenchendo os espaços em branco que corresponda com o nome
da variedade que alcance ou supere a referida proporção mínima e na ordem de sua
predominância.
2.3.3. Queijos Ralados elaborados com queijo de média umidade com ou sem queijo de baixa
umidade.
2.3.3.1. Quando em sua elaboração se utilizem queijos de baixa e de média umidade e quando
nenhuma das variedades de queijo de média e/ou baixa umidade alcance de 75% m/m se
denominará
"Queijo.....................,....................,....................e...................Ralados"
ou
"Queijo.................,.......................,......................e ......................Ralados sem desidratar" segundo
corresponda a 2.2.1 preenchendo os espaços em branco que correspondam com o nome de todas
as variedades utilizadas na ordem da sua predominância.
2.3.3.2. Quando em sua elaboração se utilizem queijos de média umidade (com ou sem queijos
de baixa umidade) e quando uma das variedades de queijos de média umidade esteja presente em
uma proporção mínima de um 75% m/m o produto se denominará "Queijo ....................... Ralado
desidratado" ou "Queijo Ralado", segundo corresponda a 2.2.l, preenchendo o espaço em branco
com o nome da referida variedade predominante.
2.3.3.3. Quando em sua elaboração se utilizem queijo de baixa e de média umidade e quando a
variedade de queijo que supere 75% m/m corresponda a um queijo de baixa umidade, o produto
se denominará "Queijo............................... com outros queijos ralados" ou Queijo......................
com outros queijos ralados sem desidratar," segundo corresponda a 2.2.1, preenchendo o espaço
em branco com o nome da referida variedade predominante.
3. REFERÊNCIA.
Regulamento Técnico Geral para Fixação de Requisitos Microbiológico de Queijos
- Norma FIL 4A: 1992
- Norma FIL 50B: 1995
- Norma FIL 5B: 1986
- CAC/VOL A: 1985
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS:
4.1. COMPOSIÇÃO
4.1.1. Ingredientes Obrigatórios
4.1.1.1. Queijos Ralados elaborados com uma única variedade de queijos.
Queijo de média umidade ou Queijo de baixa umidade.
4.1.1.2. Queijos Ralados elaborados unicamente com queijos de baixa umidade:
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Queijos de baixa umidade.
4.1.1.3. Queijos Ralados elaborados com queijos de média umidade com ou sem queijo de baixa
umidade:
Queijos de média umidade.
4.1.2. Ingredientes Opcionais: Queijos Ralados elaborados com queijos de média umidade com
ou sem queijo de baixa umidade:
Queijo de baixa umidade.
4.2. REQUISITOS
4.2.1. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS
4.2.1.1. Aspecto e Textura: Grânulos ou Filetes mais ou menos finos.
4.2.1.2. Cor : branco amarelado a amarelo, dependendo da variedade ou variedades de queijos
das quais provenha.
4.2.1.3. Odor: característico, mais ou menos intenso, de acordo com a variedade do queijo ou
variedades de queijos das quais provenha.
4.2.2. REQUISITOS FÍSICOS-QUÍMICOS
4.2.2.1 Umidade g/100g (Norma FIL 4A: 1982).
Queijos Ralados Desidratos (2.2.1.1.):
Com predominância (>50% m/m) de queijos de baixa umidade
Umidade Máx: 20g/100g
Com predominância (> 50% m/m) de queijos de média umidade
Umidade Máx: 30 g/100g
4.2.2.2. Matéria Gorda no Extrato Seco g/ 100g (FIL 4A:1982 e FIL 5B:1996)
A matéria gorda no extrato seco deve corresponder a média ponderada dos valores da matéria
gorda no extrato seco estabelecidos para as variedades nas proporções utilizadas
4.3. ACONDICIONAMENTO:
Deverá ser envasado com materiais adequados para as condições de armazenamento previstas e
que confiram ao produto uma proteção adequada.
5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO
5.1. Aditivos: Nos queijos Ralados se admitirá a presença dos aditivos autorizados no
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos para os queijos utilizados como
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matéria-prima e sua concentração no produto final deverá corresponder aos limites máximos
autorizados neste Regulamento.
Se admitirá, além disso, em sua elaboração o uso dos aditivos que se indicam a continuação não
podendo superar as concentrações máximas indicadas no produto final independentemente da
concentração dos referidos aditivos neles ou nos queijos utilizados como matéria-prima.
ADITIVO
Ácido Sórbico e seus sais de
Na, K e Ca
Natamicina
Celulose
Microcristalina
Dióxido de Silício

FUNÇÃO
Conservador

Conservador
Antiaglutinante

CONC. MÁXIMA
1000 mg/Kg isolados ou em
combinação, expressas em
ácido sórbico.
5mg/Kg
b.p.f.

Antiaglutinante

5 g/Kg

5.2. Coadjuvante de Tecnologia/Elaboração : Nitrogênio, Dióxido de carbono e/ou gases inertes
no envase.
6. CONTAMINANTES:
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pelo Regulamento específico.
7. HIGIENE
7.1 Considerações Gerais: As práticas de higiene para elaboração dos produtos deverão estar de
acordo com o estabelecido no Código Internacional recomendado de Práticas, Princípios Gerais
de Higiene dos Alimentos (CAC/VOL. A 1985)
7.2. Considerações Particulares: Características distintas do processo de elaboração.
7.2.1. Os queijos utilizados na elaboração deverão ser previamente tratados para adequá-los
higienicamente ao processo de ralagem.
7.2.2. Os processos de ralagem, secagem, acondicionamento em embalagem, deverão responder
às boas praticas de fabricação.
7.2.3. Na elaboração de queijos ralados fica proibida a utilização de queijos não aptos para o
consumo humano. Só se admitirão os queijos não adequados para venda ao público tais como,
aqueles que apresentem falhas morfológicas ou de apresentação comercial, sempre que não
afetem a qualidade do produto final.
7.3. Critérios Macroscópicos e Microscópicos: O produto não deverá conter substâncias
estranhas macro e/ou microscópicas de qualquer natureza.
7.4. Critérios Microbiológicos.
7.4.1. Queijos ralados elaborados com uma única variedade de queijo (2.3.1)
7.4.1.1. Variedade de Baixa Umidade.
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MICROORGANISMO
Coliformes/g (30ºC)
Coliformes/g (45ºC)
Stafilococus
Coag.
pos./g
Fungos e Leveduras/g
Salmonelas spp/25g

CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO
n=5c=2
m = 200 M =1000
n=5c=2
m = 100 M= 500
n=5c=2
m = 100 M= 1000
n=5c=2
m = 500 M =5000
n = 5 c= 0
m=0

CATEGORIA
5
5

MÉTODO DE
ANÁLISE
FIL 73 A: 1985

5

APHA 1992 Cap.
24(1)
FIL 145: 1990

2

FIL 94 B: 1990

10

FIL 93 A: 1985

CATEGORIA

MÉTODO DE
ANÁLISE
FIL 73 A: 1985

7.4.1.2. Variedade de Média Umidade
MICROORGANISMO
Coliformes/g (30ºC)
Coliformes/g (45ºC)
Stafilococus Coag.
pos./g
Salmonelas spp/25g
Listeria
monocytogenes/25g
Fungos e Leveduras/g

CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO
n=5c=2
m= 1000 M= 5000
n=5c=2
m= 100 M=500
n=5c=2
m = 100 M=1000
n = 5 c= 0
m=0
n=5c=0
m=0
n=5c=2
m = 500 M= 5000

5
5
5

APHA 1992 Cap.
24(1)
FIL 145: 1990

10

FIL 93 A: 1985

10

FIL 143: 1990

2

FIL 94 B: 1990

7.4.2. "Queijo Ralado" e "Queijo Ralado sem Desidratar" (2.3.2) Deverá cumprir com o
estabelecido no "Regulamento Técnico Geral para Fixação de Requisitos Microbiológicos de
Queijos" para "Queijo Ralado".
7.4.3. Queijos ralados elaborados com queijos de média umidade com ou sem queijos e baixa
umidade (2.3.3).
MICROORGANISMO
Coliformes/g (30ºC)
Coliformes/g (45ºC)
Stafilococus Coag.
pos./g
Salmonelas spp/25g
Listeria
monocytogenes/25g

CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO
n=5c=2
m = 1000 M= 5000
n=5c=2
m =100 M=500
n=5c=2
m=100 M= 1000
n = 5 c= 0
m=0
n=5c=0
m=0

CATEGORIA
5
5

MÉTODO DE
ANÁLISE
FIL 73 A: 1985

5

APHA 1992 Cap.
24(1)
FIL 145: 1990

10

FIL 93 A: 1985

10

FIL 143: 1990
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Fungos e Leveduras/g

n=5c=2
2
FIL 94 B: 1990
m =500 M = 5000
(1). Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 3ª Edition.Editado
por Cal Vanderzant y Don F. Splittstoesser (1992).
8. PESOS E MEDIDAS:
Será aplicado o Regulamento específico.
9. ROTULAGEM: Será aplicado o Regulamento específico.
9.1. Queijos ralados elaborados com uma única variedade de queijo.
9.1.1. Quando em sua elaboração se utilize unicamente uma determinada variedade de queijo de
baixa
umidade,
o
produto
se
denominará
"Queijo....................Ralado"
ou
"Queijo.......................Ralado sem desidratar", segundo corresponda a 2.2.1., preenchendo o
espaço em branco com o nome da referida variedade.
9.1.2. Quando em sua elaboração se utilize unicamente uma determinada variedade de queijo de
média umidade, o produto se denominará "Queijo..........................Ralado desidratado" ou
"Queijo............................Ralado" segundo a 2.2.1., preenchendo o espaço em branco com o
nome da referida variedade.
9.2 Queijos Ralados elaborados unicamente com queijo de baixa umidade.
9.2.1. Quando em sua elaboração se utilize unicamente variedade de queijos de baixa umidade
(geralmente conhecido como queijo de pasta dura), de textura quebradiça e esfarelável, o produto
se denominará "Queijo Ralado" ou "Queijo Ralado sem desidratar", segundo corresponda a
2.2.1.
9.2.2. No caso em que uma das variedades de queijo de baixa umidade esteja presente em uma
proporção mínima de 75% m/m, o produto poderá denominar-se "Queijo ...................Ralado" ou
"Queijo....................Ralado sem desidratar", segundo corresponda a 2.2.1, preenchendo o espaço
em branco com o nome de referida variedade predominante.
9.2.3. Quando duas ou mais variedades de queijos de baixa umidade estejam presentes em uma
proporção
mínima
de
25%
(m/m),
o
produto
poderá
denominar-se
"Queijos..................,............................,.......................e.........................Ralados"
ou
"Queijos..................,.......................,........................e.......................Ralado
sem
desidratar",
segundo corresponda a 2.2.1., preenchendo o espaço em branco que correspondam com o nome
das variedades que alcance ou supere a referida proporção mínima e na ordem de sua
predominância.
9.3. Queijos ralados elaborados com queijo de média umidade com ou sem queijo de baixa
umidade.
9.3.1. Quando nenhuma das variedades de queijo de média e de baixa umidade alcance 75%
(m/m), se denominará "Queijos ....................,.................,.................e .......................... Ralados"
ou "Queijos ...............,...................,............... e..............Ralados sem desidratar", segundo
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corresponda a 2.2.1, preenchendo os espaços em branco que correspondam com o nome de todas
as variedades utilizadas e na ordem de sua predominância.
9.3.2. Quando em sua elaboração se utilize queijos de média umidade com ou sem queijo de
baixa umidade e quando uma das variedades de queijos de média umidade esteja presente em
uma proporção mínima de um 75% (m/m) o produto se denominará "Queijo...................Ralado
desidratado" ou "Queijo....................Ralado", segundo corresponda a 2.2.l, preenchendo o espaço
em branco com o nome da referida variedade predominante.
9.3.3. Quando a variedade de queijo que supere 75% (m/m) corresponda a um queijo de baixa
umidade, o produto se denominará "Queijo......................com outros queijos ralados" ou
"Queijo.......................... com outros queijos ralados sem desidratar", segundo corresponda a
2.2.1, preenchendo o espaço em branco com o nome da referida variedade predominante.
9.4. Todas as denominações designadas em 9.1., 9.2., e 9.3. deverão figurar no rótulo completas
e com letras de igual tamanho , realce e visibilidade.
9.5. Quando na denominação de venda se menciona ao menos uma das variedades de queijo
utilizadas, deverá designar-se na lista de ingredientes a percentagem das variedades mencionadas
na denominação de venda e nome de todas as variedades de queijos utilizados.
10. MÉTODOS DE ANÁLISES
Umidade: FIL 4A : 1982
Matéria Gorda: FIL 5B: 1986
Coliformes (30ºC): FIL 73A: 1985
Coliformes (45ºC): APHA Cap. 24 (1)
Estafilococos coag. pos.: FIL 145: 1990
Salmonella spp FIL 93A: 1995
Listeria Monocytogenes FIL 143: 1990
Fungos e Leveduras FIL 94B: 1990
(1) Compendium of Methods for the Microbiological Examinations of Foods. 3º Edition.
Editado por Carl Vanderzant y Don F. Splittstoesser. (1992).
11. AMOSTRAGEM
Seguem-se os procedimentos recomendados na Norma FIL 50 B: 1995.
D.O.U., 08/09/1997
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PORTARIA Nº 358, DE 04 DE SETEMBRO DE 1997
O Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e nos termos do disposto no Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, aprovado pelo Decreto nº 30.691,
de 29 de março de 1952, e
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC, nº 83/96, que aprovou o Regulamento Técnico
de Identidade e Qualidade de Queijo Prato;
Considerando a necessidade de padronizar os processos de elaboração dos produtos de origem
animal, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo
Prato.
Art. 2º O Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Prato,
aprovado por esta Portaria, estará disponível na Coordenação de Informação Documental
Agrícola, da Secretaria do Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
Em 4 de setembro de 1997.
ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DO
QUEIJO PRATO
1. ALCANCE
1.1. OBJETIVO
Estabelecer a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverá cumprir o Queijo Prato
destinado ao consumo humano.
NOTA: Queijo Prato para uso industrial poderá não cumprir com todos os requisitos deste
Regulamento sempre que para isto exista uma justificativa tecnológica.
1.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
O presente Regulamento se refere exclusivamente ao Queijo Prato destinado ao comércio
nacional e internacional.
2. DESCRIÇÃO
2.1. DEFINIÇÃO:
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Com o nome de Queijo Prato se entende o queijo maturado que se obtém por coagulação do leite
por meio do coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou
não pela ação de bactérias lácticas específicas.
2.2. CLASSIFICAÇÃO:
Queijo Prato é um queijo gordo, de média umidade, de acordo com a classificação estabelecida
no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos.
2.3. DESIGNAÇÃO (Denominação de venda):
Queijo Prato ou "Queijo Prato de Uso Industrial", segundo corresponda.
Será denominado "Queijo Prato" e, opcionalmente, poderá ter as seguintes denominações:
"Queijo Prato" (Lanche ou Sandwich)
"Queijo Prato" (Cobocó)
"Queijo Prato" (Esférico ou Bola)
3. REFERÊNCIA
Regulamento Técnico Geral para Fixação de Requisitos Microbiológicos de Queijos
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos
Norma FIL 4A: 1982 - Queijos e Queijos Processados. Determinação do conteúdo de sólidos
totais (Método de referência).
Norma FIL 5B: 1986. Queijos e Produtos Processados de Queijo. Conteúdo de matéria gorda.
Norma FIL 50B: 1985. Leite e Produtos Lácteos - Métodos de amostragem.
Norma FIL A6 do Codex Alimentarius. Norma Geral para Queijo.
Norma FIL 99A: 1987. Avaliação Sensorial de Produtos Lácteos.
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS
4.1. COMPOSIÇÃO
4.1.1. Ingredientes obrigatórios.
4.1.1.1. Leite e/ou leite reconstituído padronizado em seu conteúdo de matéria gorda.
4.1.1.2. Cultivo de bactérias lácticas específicas
4.1.1.3. Coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas.
4.1.1.4. Cloreto de sódio
4.1.2. Ingredientes opcionais
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4.1.2.1. Leite em pó
4.1.2.2. Creme
4.1.2.3. Sólidos de origem láctea
4.1.2.4. Cloreto de cálcio
4.2. REQUISITOS
4.2.1. Características Sensoriais
4.2.1.1. Consistência: semidura, elástica
4.2.1.2. Textura: compacta, lisa, fechada, com alguns olhos pequenos arredondados e/ou algumas
olhaduras mecânicas.
4.2.1.3. Cor: amarelado ou amarelo-palha
4.2.1.4. Sabor: característico
4.2.1.5. Odor: característico
4.2.1.6. Crosta: não possui, ou com crosta fina, lisa, sem trincas.
4.2.1.7. Olhaduras - algumas olhaduras pequenas, bem distribuídas, ou sem olhaduras.
4.2.2. Forma e Peso
4.2.2.1. Forma: Paralelepípedo de seção transversal, retangular, cilíndrico ou esférico, de acordo
com a variedade correspondente:
Queijo Prato, Queijo Prato (lanche ou Sandwich): paralelepípedo de seção transversal retangular.
Queijo Prato (cobocó): cilíndrico
Queijo Prato (esférico ou bola): esférico
4.2.2.2. Peso: De 0,4 a 5kg, de acordo com a variedade correspondente.
4.2.3. Requisitos Físico-Químicos.
Correspondem às características de composição e qualidade dos queijos de média umidade e
gordos estabelecidos no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos.
4.2.4. CARACTERÍSTICAS DISTINTAS DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO
4.2.4.1. Obtenção de uma massa semicozida, remoção parcial do soro lavada por adição de água
quente, pré-prensada, sob soro moldada, prensada, salgada e maturada.
4.2.4.2. Estabilização e Maturação: deverá maturar pelo tempo necessário para conseguir suas
características específicas (pelo menos 25 dias).
4.2.5. Acondicionamento.
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Embalagem plástica, com ou sem vácuo, ou acondicionada em envase bromatologicamente
adequado.
4.2.6. Condições de Conservação e Comercialização:
O Queijo Prato deverá manter-se a uma temperatura não superior a 12ºC
5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO
5.1. Aditivos
São autorizados os aditivos previstos no Ponto 5. Do "Regulamento Técnico de Identidade e
Qualidade de Queijos" para queijos de média umidade.
5.2. Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração.
É autorizado o uso dos coadjuvantes de tecnologia/elaboração previstos no "Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos".
6. CONTAMINANTES:
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pelo Regulamento específico.
7. HIGIENE
7.1. Considerações Gerais
As práticas de higiene para elaboração do produto devem estar de acordo com o Código
Internacional Recomendado de Práticas, Príncipios Gerais de Higiene dos Alimentos
(CAC/VOL. A 1985)
O leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meios mecânicos adequados e submetido à
pasteurização, ou tratamento térmico equivalente, para assegurar fosfatase residual negativa
(A.O.A.C. 15º Ed. 1990,979.13, p. 823), combinado ou não com outros processos físicos ou
biológicos que garantam a inocuidade do produto.
7.2. Critérios Macroscópios:
O produto não deverá conter impurezas ou substâncias estranhas de qualquer natureza.
7.3. Critérios Microscópios
O produto não deverá apresentar substâncias microscópicas estranhas de qualquer natureza.
7.4. Critérios Microbiológicos
O Queijo prato deverá obedecer aos critérios estabelecidos para queijos de teor médio de
umidade no "Regulamento Técnico Geral para Fixação dos Requisitos Microbiológicos de
Queijos".
8. PESOS E MEDIDAS
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Aplica-se o Regulamento específico.
9. ROTULAGEM
Aplica-se o item 9. Rotulagem do "Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos".
"Queijo Prato" ou "Queijo Prato de Uso Industrial", segundo corresponda.
Será denominado "Queijo prato". Opcionalmente poderá ter as seguintes denominações:
Queijo Prato (Lanche ou Sanduwich)
Queijo Prato (Esférico ou Bola)
10. MÉTODOS DE ANÁLISE
Umidade: FIL 4A: 1982
Matéria Gorda: FIL 5B: 1986
11. AMOSTRAGEM
Seguem-se os procedimentos recomendados na Norma FIL 50B: 1985
D.O.U., 08/09/97.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PORTARIA Nº 359, DE 04 DE SETEMBRO DE 1997
O Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e nos termos do disposto no Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, aprovado pelo Decreto nº 30.691,
de 29 de março de 1952, e
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC, nº 82/96, que aprovou o Regulamento Técnico
de Identidade e Qualidade do Requeijão ou Requesón;
Considerando a necessidade de padronizar os processos de elaboração dos produtos de origem
animal, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade do
Requejão ou Requesón.
Art. 2º O Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade do Requeijão ou
Requesón, aprovado por esta Portaria, estará disponível na Coordenação de Informação
Documental Agrícola, da Secretaria do Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
Em 4 de setembro de 1997.
ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE
REQUEIJÃO OU REQUESÓN
1. ALCANCE
1.1. OBJETIVO
O presente Regulamento fixa a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverão
cumprir o Requeijão ou Requesón destinado ao consumo humano.
1.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
O presente regulamento se refere ao Requeijão ou Requesón destinado ao comércio nacional e
internacional.
2. DESCRIÇÃO
2.1. DEFINIÇÃO:
Entende-se por Requeijão ou Requesón (agora apenas chamado de Requeijão) é o produto obtido
pela fusão da massa coalhada, cozida ou não, dessorada e lavada, obtida por coagulação ácida
e/ou enzimática do leite opcionalmente adicionada de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura
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anidra de leite ou butter oil. O produto poderá estar adicionado de condimentos, especiarias e/ou
outras substâncias alimentícias.
A denominação Requeijão está reservado ao produto no qual a base láctea não contenha gordura
e/ou proteína de origem não láctea.
2.2. CLASSIFICAÇÃO:
Se classificam, de acordo com as matérias primas empregadas no processo de elaboração em:
2.2.1. Requeijão: É Aquele obtido por fusão de uma massa coalhada dessorada e lavada obtida
por coagulação ácida e/ou enzimática do leite com ou sem adição de creme de leite e/ou
manteiga e/ou gordura anidra de leite butter oil.
2.2.2. Requeijão Cremoso: É aquele obtido por fusão de uma massa coalhada dessorada e lavada,
obtida por coagulação ácida e/ou enzimática do leite, com adição de creme de leite e/ou
manteiga e/ou gordura anidra de leite e/ou butter oil.
2.2.3. Requeijão de Manteiga: É aquele obtido pela fusão prolongada com agitação de uma
mistura de manteiga e massa de coalhada de leite integral, semidesnatado ou desnatado.
2.3. DESIGNAÇÃO (Denominação de Venda):
Se designarão "Requeijão" ou "Requeijão Cremoso" e "Requeijão de Manteiga" segundo
corresponda a classificação 2.2.1., 2.2.2. e 2.2.3., respectivamente.
O "Requeijão Manteiga" poderá opcionalmente denominar-se "Requeijão do Norte".
Quando em sua elaboração se utilizem condimentos, especiarias e/ou outras substâncias
alimentícias o produto se denominará: "Requeijão com .................", "Requeijão Cremoso com
.............", "Requeijão de Manteiga com ............." ou "Requeijão do Norte com ............", segundo
corresponda, preenchendo o espaço em branco com o nome das especiarias e/ou condimentos
e/ou substâncias alimentícias agregadas.
Em todos os casos poderá utilizar-se designação "Requesón" no lugar de "Requeijão"
3. REFERÊNCIA
Norma FIL 4A: 1982 - Queijos Processados. Determinação do conteúdo de sólidos totais
(Método de referência).
Norma FIL 5B: 1986. Queijos e Produtos Processados de Queijos. Conteúdo de matéria gorda.
Norma FIL 50B: 1985. Leite e Produtos Lácteos - Métodos de Amostragem CAC/Vol A: 1985
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS
4.1. COMPOSIÇÃO
4.1.1. Ingredientes obrigatórios.
Requeijão: Leite ou leite reconstituído
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Requeijão Cremoso: leite ou leite reconstituído, creme e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite
ou butter oil.
Requeijão de Manteiga: leite ou leite reconstituído, manteiga, cloreto de sódio.
4.1.2. Ingredientes opcionais
Coalho ou coagulantes apropriados, creme, manteiga, gordura anidra de leite ou butter oil, sódio
de origem láctea, leite em pó, caseína, caseinatos, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fermentos
lácteos ou cultivos específicos, condimentos, especiarias, outras substâncias alimentícias.
4.2. REQUISITOS
4.2.1. Características Sensoriais
4.2.1.1. Consistência: untável ou fatiável.
4.2.1.2. Textura: cremosa, fina, lisa, ou compacta.
4.2.1.3. Formato: variável.
4.2.1.4. Cor: característico
4.2.1.5. Odor: característico.
4.2.1.6. Sabor: A creme levemente ácido, opcionalmente salgado para o requeijão ou requeijão
cremoso, levemente ácido, salgado e ranço para o requeijão de manteiga.
4.2.2. Requisitos Físicos Químicos.
Requisito

Requeijão
45,0 a 54,9

Requeijão
Cremoso
Mín. 55,0

Requeijão de
Manteiga
Mín. 25,0 a 59,9

Métodos de
Análises
Norma FIL
5B:1986

Matéria gorda no
extrato
seco
g/100g
Umidade g/100g

Máx. 60,0

Máx. 65,0

Máx. 58,0

Norma FIL
4A:1982

4.3. ACONDICIONAMENTO: Deverá ser envasado com materiais adequados para as condições
de armazenamento previstas e que confiram ao produto uma proteção adequada.
5. ADITIVOS E COADJUVANTES E DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO
5.1. ADITIVOS
Se admitirá o uso dos aditivos que se indicam a continuação nas concentrações máximas
indicadas no produto final.
Aditivos
Ácido Sórbico ou seus Sais da
Na, K ou Ca

Função
Consevador

Concentração Máx.
1000 mg/Kg só ou
combinados, expresso como
ácido sórbico.
90

Natamicina (na superfície)

Conservador

Nisina
Ácidos láctico, cítrico, acético
e málico ou seus sais de Na, K
e Ca.
Bicarbonato de Sódio
Citrato de Na, K, Ca.
Lactato de NA ou CA.
Tartarato de Na e/ou K
Fosfato ou Polifosfatos de
NA, K ou CA

Conservador
Reguladores de acidez

Citrato de Na, K, Ca.
Lactato de NA ou CA.
Tartarato de Na e/ou K
Fosfato ou Polifosfatos de
NA, K ou CA

Estabilizante

Emulsificante

Aromas
Saborizante/Aromatizante
Caratenóides naturais: Beta
Corante
Catoroteno,
Bixina,
Norbixina, Urucum, Anato,
Rocu.
Beta
caroteno
sintético
Corante
idêntico ao natural
Clorofila,
Clorofilina,
Corante
clorofila cúprica, sais de Na
ou K.
Peróxido de benzoilo
Corante
Riboflavina Carmin
Corante
Vermelho de beterraba
Dióxido de Titânio
(*) Concentrações máxima da matéria prima.

1 mg/dm Máx. 5 mg/Kg não
detectável a 2 mm de
profundidade. Ausência
na massa.
12,5 mg/Kg
b.p.f.

40 g/Kg só ou combinados
com fosfatos ou polifosfatos
calculados como substâncias
anidra sempre que os fosfatos
não superem 20g/kg expressos
como P2O5.
40 g/Kg só ou combinados
com fosfatos ou polifosfatos
calculados como substâncias
anidra sempre que os fosfatos
não superem 20g/kg
expressos como P2O5.
b.p.f.
10 mg/Kg como norbixina

600 mg/Kg
15 mg/kg em clorofila

20 mg/l de leite (*)
b.p.f.

6. CONTAMINANTES:
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pelo Regulamento específico.
7. HIGIENE
7.1. Considerações Gerais
As práticas de higiene para elaboração dos produtos deverão estar de acordo com o estabelecido
no Código Internacional Recomendado de Práticas, Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos
(CAC/VOL. A 1985).
7.2. Considerações Particulares.
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7.2.1. Durante o processo de fusão, o produto deverá ser submetido a aquecimento mínimo de
80°C durante 15 segundos ou qualquer outra combinação tempo/temperatura equivalente.
7.2.2. As especiarias, condimentos e/ou substâncias alimentícias que se agreguem ao produto
deverá se tratado convenientemente de forma tal que assegure a aptidão para o consumo humano
do produto final.
7.2.3. Condições de conservação e comercialização: o requeijão deverá manter-se a uma
temperatura inferior a 10°C.
7.3. Critérios Macroscópicos e Microscópicos.
O produto não deverá conter substâncias estranhas macro e/ou microscópicas de qualquer
natureza.
7.4. Critérios Microbiológicos
O produto deverá cumprir os seguintes requesitos microbiológicos.
Microorganismo

Critério de
Categoria
Método de Análise
Aceitação
I.C.M.S.F.
Coliformes/g (30°C)
n=5 c=2
5
FIL 73 A: 1985
m=10 M=100
Coliformes/g (45°)
n=5 c=2
5
APHA 1992 Cap. 24
m<3 M=10
(1)
Stafilococus
coag.
n=5 c=2
5
FIL 145: 1990
Pos./g
m=100 M=1000
(1) Compendium of Methods for the Microbiological Examinations of Foods, 3° Edicion.
Editado por Carl Vanderzant y Don F. Splittstoesser. (1992)
8. PESOS E MEDIDAS.
Se aplicará o Regulamento específico.
9. ROTULAGEM
9.1. Aplica-se o Regulamento específico.
9.2. Denominar-se "Requeijão", "Requeijão Cremoso", e "Requeijão de Manteiga" segundo
corresponda a classificação 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, respectivamente.
9.3. O "Requeijão de Manteiga" poderá opcionalmente denominar-se "Requeijão do Norte".
9.4. Quando na sua elaboração se utilizem condimentos, especiarias ou outras substâncias
alimentícias o produto se denominará "Requeijão com ...................", "Requeijão Cremoso com
....................", "Requeijão de Manteiga com ................... ", ou "Requeijão do Norte com ...........
", segundo corresponda, preenchendo o espaço em branco com o nome das especiarias e/ou
condimentos e/ou substâncias alimentícias adicionadas.
9.5. Em todos os casos poderá denominar-se "Requesón" em lugar de "Requeijão".
10. MÉTODOS DE ANÁLISES
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Os métodos de análises especificados são os indicados em 4.2.2.
11. AMOSTRAGEM
Seguem-se os procedimentos recomendados na norma FIL 50 B: 1985
D.O.U., 08/09/97.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PORTARIA Nº 360, DE 04 DE SETEMBRO DE 1997
O Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e nos termos do disposto no Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, aprovado pelo Decreto nº 30.691,
de 29 de março de 1952, e
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC, nº 29/96, que aprovou o Regulamento Técnico
de Identidade e Qualidade de Queijo Danbo;
Considerando a necessidade de padronizar os processos de elaboração dos produtos de origem
animal, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo
Danbo.
Art. 2º O Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Danbo,
aprovado por esta Portaria, estará disponível na Coordenação de Informação Documental
Agrícola, da Secretaria do Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
Em 4 de setembro de 1997.

ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DO
QUEIJO DANBO.
1. ALCANCE
1.1. OBJETIVO.
Estabelecer a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverá cumprir o Queijo
Danbo destinado do consumo humano.
O Queijo Danbo para uso industrial poderá não cumprir com todos os requisitos deste
Regulamento, sempre que para isto exista uma justificativa tecnológica.
1.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
O presente Regulamento se refere ao Queijo Danbo destinado ao comércio nacional ou
internacional.
2. DESCRIÇÃO
2.1. DEFINIÇÃO:
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Entende-se por Queijo Danbo, o queijo maturado que se obtém por coagulação de leite por meio
do coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não pela ação de
bactérias lácticas específicas.
2.2. CLASSIFICAÇÃO:
O Queijo Danbo é um queijo de média umidade e gordo, de acordo com a classificação
estabelecida no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos.
2.3. DESIGNAÇÃO (Denominação de venda):
2.4. Denominar-se-á "Queijo Danbo" ou "Queijo Danbo de Uso Industrial", segundo
corresponda.
3. REFERÊNCIA.
Regulamento Técnico Geral para Fixação de Requisitos Microbiológicos de Queijos
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos
Norma FIL 4A: 1982 - Queijos e Queijos Processados. Determinação do conteúdo de sólidos
totais (Métodos de referência).
Norma FIL 5B: 1986. Queijos e Produtos Processados de Queijos. Conteúdo de matéria gorda.
Norma FIL 50 B: Leite e Produtos Lácteos Métodos de Amostragem
Norma A6 do Codex Alimentarius. Norma Geral para Queijo.
Norma FIL 99a: 1987 Avaliação Sensorial de Produtos Lácteos.
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS
4.1. COMPOSIÇÃO
4.1.1. Ingredientes obrigatórios.
4.1.1.1. Leite e/ou leite reconstituído padronizado em seu conteúdo de matéria gorda.
4.1.1.2. Cultivo de bactérias lácticas específicas.
4.1.1.3. Coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas.
4.1.1.4. Cloreto de sódio.
4.1.2. Ingredientes opcionais
4.1.2.1. Leite em pó.
4.1.2.2. Creme.
4.1.2.3. Sólidos de origem láctea.
4.1.2.4. Cloreto de cálcio.
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4.2. REQUISITOS
4.2.1. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS
4.2.1.1. Consistência: semidura, elástica
4.2.1.2. Textura: compacta, lisa, não granulada
4.2.1.3. Cor: branco-amarelado, uniforme
4.2.1.4. Sabor: lático, suave, ligeiramente salgado, característico
4.2.1.5. Odor: característico, pouco acentuado
4.2.1.6. Crosta: não possui
4.2.1.7. Olhaduras: algumas olhaduras pequenas, bem distribuídas ou sem olhaduras.
4.2.2. Forma e Peso
4.2.2.1. Forma: paralelepípedo de secção transversal retangular
4.2.2.2. Peso: De 2 a 6kg.
4.2.3. Requisitos Físico-Químicos.
Corresponde às características de composição e qualidade dos queijos de média umidade e
gordos, estabelecidas no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos.
4.2.4. Características Distintivas do Processo de Elaboração
4.2.4.1. Obtenção de uma massa semicozida e lavada por adição de água quente, prévia remoção
parcial do soro, pré-prensada, sob soro, moldada, prensada, salgada e maturada.
4.2.4.2. Estabilização e Maturação: deverá maturar pelo tempo necessário à obtenção de suas
características específicas (pelo menos 25 dias).
4.2.5. Acondicionamento: Envoltórios plásticos com ou sem vácuo, com coberturas aderidas ou
não nas embalagens, todos eles bromatologicamente aptos.
4.2.6. Condições de Comercialização:
O queijo Danbo deverá manter-se a uma temperatura não superior a 12ºC.
5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO
5.1. Aditivos
São autorizados os aditivos previstos no item 5. Do "Regulamento Técnico de Identidade e
Qualidade de Queijos", para Queijos de Média Umidade.
5.2. Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração.
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É permitido o uso dos coadjuvantes de tecnologia/elaboração previstos no "Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos".
6. CONTAMINANTES:
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pelo Regulamento específico.
7. HIGIENE
7.1. Considerações Gerais
As práticas de higiene para elaboração de um produto devem estar de acordo com o estabelecido
no Código Internacional Recomendado de Práticas, Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos
(CAC/VOL. A 1985)
O leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meios mecânicos adequados e submetido à
pasteurização, ou tratamento térmico equivalente, para assegurar fosfatase residual negativa
(A.O.A.C. 15º Ed. 1990, 979.13, p.823), combinados ou não com outros processos físicos e
biológicos que garantam a inocuidade do produto.
7.2. Critérios Macroscópicos:
O produto não deverá conter impurezas ou substâncias estranhas de qualquer natureza.
7.3. CRITÉRIOS MICROSCÓPICOS
O produto não deverá apresentar substâncias microscópicas estranhas de qualquer natureza.
7.4. Critérios Microbiológicos
O Queijo Danbo deverá cumprir com o estabelecido no "Regulamento Técnico Geral para
Fixação de Requisitos Microbiológicos de Queijos", para Queijos de Média Umidade.
8. PESOS E MEDIDAS.
Aplicar-se-á o Regulamento específico.
9. ROTULAGEM
Aplicar-se-á o item 9. ROTULAGEM, do "Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de
Queijos".
Denominar-se-á "Queijo Danbo" ou "Queijo Danbo de Uso Industrial", segundo corresponda.
10. MÉTODOS DE ANÁLISE
Umidade: FIL 4A: 1982
Matéria Gorda: FIL 5B: 1986
11. AMOSTRAGEM: Seguem-se os procedimentos recomendados na Norma FIL 50B: 1985 /
D.O.U., 08/09/97.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PORTARIA Nº 361, DE 04 DE SETEMBRO DE 1997
O Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e nos termos do disposto no Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, aprovado pelo Decreto nº 30.691,
de 29 de março de 1952, e
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC, nº 32/96, que aprovou o Regulamento Técnico
de Identidade e Qualidade de Queijo Tilsit;
Considerando a necessidade de padronizar os processos de elaboração de produtos de origem
animal, resolve:
Art. 1º Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Tilsit.
Art. 2º O Regulamento Técnico para Fixação de Identidade de Qualidade de Queijo Tilsit,
aprovado por esta Portaria, estará disponível na Coordenação de Informações Documental
Agrícola, da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
Em 4 de setembro de 1997.
ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DO
QUEIJO TILSIT
1. ALCANCE
1.1. OBJETIVO
Estabelecer a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverá cumprir o Queijo Tilsit
destinado ao consumo humano.
O Queijo Tilsit para uso industrial poderá não cumprir com todos os requisitos deste
Regulamento, sempre que para isto exista uma justificativa tecnológica.
1.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
O presente Regulamento se refere exclusivamente ao queijo Tilsit
nacional ou internacional.

destinado ao comércio

2. DESCRIÇÃO:
2.1. DEFINIÇÃO:
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Entende-se por Queijo Tilsit o queijo maturado que se obtém por coagulação de leite por meio
do coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementadas ou não pela ação de
bactérias lácticas específicas.
2.2. CLASSIFICAÇÃO:
O Queijo Tilsit é um queijo de média umidade e gordo, de acordo com a classificação
estabelecida no "Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos".
2.3. DESIGNAÇÃO (Denominação de Venda)
Denominar-se-á Queijo Tilsit, ou Queijo Tilsit de Uso Industrial, segundo corresponda.
3. REFERÊNCIA
Regulamento Técnico Geral para Fixação de Requisitos Microbiológicos de Queijos
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos
Norma FIL 4A: 1982 - Queijos e Queijos Processados. Determinação do conteúdo de sólidos
totais (Método de referência).
Norma FIL 5B: 1986. Queijos e Produtos Processados de Queijos. Conteúdo de matéria gorda.
Norma FIL 50B: 1985. Leite e Produtos Lácteos - Métodos de amostragem.
Norma A6 do Codex Alimentarius. Norma Geral para Queijo.
Norma FIL 99A: 1987. Avaliação sensorial de produtos Lácteos.
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS.
4.1. COMPOSIÇÃO
4.1.1. Ingredientes obrigatórios.
4.1.1.1. Leite e/ou reconstituído padronizado em seu conteúdo de matéria gorda.
4.1.1.2. Cultivo de bactérias lácticas específicas.
4.1.1.3. Coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas.
4.1.1.4. Cloreto de sódio.
4.1.2. Ingredientes opcionais.
4.1.2.1. Leite em pó
4.1.2.2. Creme.
4.1.2.3. Sólido de origem láctea.
4.1.2.4. Cloreto de cálcio.
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4.1.2.5. Cominho.
4.2. REQUISITOS
4.2.1. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS.
4.2.1.1. Consistência: Semidura, elástica
4.2.1.2. Textura: Compacta, lisa, não granulosa
4.2.1.3. Cor: Branco amarelado, uniforme.
4.2.1.4. Sabor: Láctico, suave, ligeiramente salgado, característico.
4.2.1.5. Odor: Característico, pouco acentuado
4.2.1.6. Crosta: Não possui.
4.2.1.7. Olhaduras: Alguns olhos pequenos, bem distribuídos.
4.2.2. FORMA E PESO
4.2.2.1. Forma: Paralelepípedo de secção transversal retangular
4.2.2.2. Peso: de 2 a 4kg.
4.2.3. REQUISITOS FÍSICO-QUÍMICOS:
Corresponde às características de composição e qualidade dos queijos de média umidade e
gordos, estabelecidas no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos.
4.2.4. CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO
4.2.4.1. Obtenção de uma massa semicozida e lavada por adição de água quente, prévia remoção
parcial do soro, pré-prensada, sob soro, moldada, prensada, salgada e maturada.
4.2.4.2. Estabilização e maturação só deverá maturar durante o tempo necessário para obter suas
características (pelo menos 25 dias).
4.2.5. ACONDICIONAMENTO:
Em envoltórios plásticos, com ou sem vácuo, recobrimentos aderidos ou não, ou em envases,
todos eles bromatologicamente aptos.
4.2.6. CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO:
O queijo Tilsit deverá manter-se a uma temperatura não superior aos 12ºC.
5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO
5.1. ADITIVOS:
Serão autorizados os aditivos previstos no item 5. do "Regulamento Técnico de Identidade e
Qualidade de Queijos", para queijos de Média Umidade.
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5.2. COADJUVANTE DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO
Autorizar-se-á o uso dos coadjuvantes de tecnologia/elaboração previstos no "Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos."
6. CONTAMINANTES
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pelo Regulamento específico.
7. HIGIENE
7.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
As práticas de higiene para elaboração do produto devem estar de acordo com o estabelecido no
Código Internacional Recomendado de Práticas, Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos
(CAC/VOL. A 1985)
O leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meios mecânicos adequados e submetido à
pasteurização ou tratamento térmico equivalente, para assegurar fosfatase residual negativa
(A.O.A.C. 15º Ed. 1990, 979.13, p. 823) combinado ou não com outros processos físicos ou
biológicos que garantam a inocuidade do produto.
7.2. CRITÉRIOS MACROSCÓPICOS:
O produto não deverá conter impurezas ou substâncias estranhas de qualquer natureza.
7.3. CRITÉRIOS MICROSCÓPICOS:
O produto não deverá apresentar substâncias microscópicas estranhas de qualquer natureza.
7.4. CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS:
O Queijo Tilsit deverá cumprir com o estabelecido no "Regulamento Técnico Geral para Fixação
de Requisitos Microbiológicos de Queijos", para Queijos de Média Umidade.
8. PESOS E MEDIDAS
Aplicar-se-á o Regulamento específico.
9. ROTULAGEM
Será aplicado o item 9. Rotulagem do "Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de
Queijos."
Denominar-se-á Queijo Tilsit o Queijo Tilsit de Uso Industrial, segundo corresponda.
10. MÉTODOS DE ANÁLISE
Umidade: FIL 4A: 1982
Matéria Gorda: FIL 5B: 1986
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11. AMOSTRAGEM
Seguem-se os procedimentos recomendados na Norma FIL 50B: 1985
D.O.U., 08/09/97.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PORTARIA Nº 362, DE 04 DE SETEMBRO DE 1997
O Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e nos termos do disposto no Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, aprovado pelo Decreto nº 30.691,
de 29 de março de 1952, e
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC, nº 42/96, que aprovou o Regulamento Técnico
de Identidade e Qualidade de Queijo Tybo;
Considerando a necessidade de padronizar os processos de elaboração dos produtos de origem
animal, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Tybo.
Art. 2º O Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Tybo,
aprovado por esta Portaria, estará disponível na Coordenação de Informação Documental
Agrícola, da Secretaria do Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
Em 4 de setembro de 1997.
ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DO
QUEIJO TYBO.
1. ALCANCE
1.1. OBJETIVO
Estabelecer a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverá cumprir o Queijo Tybo
destinado ao consumo humano.
O Queijo Tybo para uso industrial poderá não cumprir com todos os requisitos deste
Regulamento, sempre que para isto exista uma justificativa tecnológica.
1.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
O presente Regulamento se refere ao queijo Tybo destinado ao comércio nacional ou
internacional.
2. DESCRIÇÃO
2.1. DEFINIÇÃO:
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Entende-se por queijo Tybo o queijo maturado que se obtém por coagulação do leite por meio do
coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementadas ou não pela ação de
bactérias lácticas específicas.
2.2. CLASSIFICAÇÃO:
O queijo Tybo é um queijo de média umidade e semigordo, de acordo com a classificação
estabelecida no "Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos".
2.3. DESIGNAÇÃO (Denominação de Venda).
Denominar-se-á "Queijo Tybo" ou "Queijo Tybo de Uso Industrial", segundo corresponda.
O "Queijo Tybo" poderá opcionalmente denorminar-se "Queijo Tybo Sandwich".
3. REFERÊNCIA.
Regulamento Técnico Geral para fixação de Requisitos Microbiológicos de Queijos
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos
Norma FIL 4A: 1982 - Queijos e Queijos Processados. Determinação do conteúdo de sólidos
totais (Método de referência).
Norma FIL 5B: 1986. Queijos e Produtos Processados de Queijos. Conteúdo de matéria gorda.
Norma FIL 50B: 1985. Leite e produtos lácteos-métodos de amostragem.
Norma A6 do Codex Alimentarius. Norma Geral para Queijo.
Norma FIL 99A - 1987 - Evolução Sensorial de Produtos Lácteos
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS.
4.1. Composição:
4.1.1. Ingredientes obrigatórios.
4.1.1.1. Leite e/ou leite reconstituído padronizado em seu conteúdo de matéria gorda.
4.1.1.2. Cultivo de bactérias lácticas específicas.
4.1.1.3. Coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas.
4.1.1.4. Cloreto de sódio.
4.1.2. Ingredientes opcionais
4.1.2.1. Leite em pó
4.1.2.2. Creme
4.1.2.3. Sólidos de origem láctea
104

4.1.2.4. Cloreto de cálcio
4.2. Requisitos
4.2.1. Características Sensoriais.
4.2.1.1. Consistência: Semidura, elástica
4.2.1.2. Textura: compacta, lisa, não granulosa
4.2.1.3. Cor: branco amarelado, uniforme.
4.2.1.4. Sabor: láctico suave, ligeiramente salgado, característico.
4.2.1.5. Odor: característico, pouco acentuado.
4.2.1.6. Crosta: lisa, consistente, bem formada, sem rachaduras, sem trincas ou sem crosta.
4.2.1.7. Olhadura: alguns olhos pequenos, bem disseminados ou sem olhos.
4.2.2. Forma e Peso
4.2.2.1. Forma: Paralelepípedo de seção transversal retangular.
4.2.2.2. Peso: De 3 a 5 kg
4.2.3. Requisito Físico-Químicos.
Corresponde às características de composição e qualidade dos queijos de média umidade e
semigordos estabelecidos no "Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos".
4.2.4. Características Distintivas do Processo de Elaboração
4.2.4.1. Obtenção de uma massa semicozida e lavada por adição de água quente, prévia remoção
parcial do soro, pré-prensada, sob soro, moldada, prensada, salgada e maturada.
4.2.4.2. Estabilização e maturação: Só deverá maturar durante o tempo necessário para obter suas
características específicas (pelo menos 25 dias).
4.2.5. Acondicionamento: Em envoltórios plásticos com ou sem vácuo, ou com recobrimentos
aderidos ou não embalagem, todos eles bromatologicamente aptos.
4.2.6. Condições de Conservação e Comercialização: O Queijo Tybo deverá ser mantido a uma
temperatura não superior aos 12ºC.
5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO.
5.1. Aditivos
Serão autorizados os aditivos previstos no item 5 do "Regulamento Técnico de Identidade e
Qualidade de Queijos" para Queijos de Média Umidade.
5.2. Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração
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Autorizar-se-á o uso dos Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração previstos no "Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos".
6. CONTAMINANTES:
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pelo Regulamento específico.
7. HIGIENE
7.1. Considerações Gerais
As práticas de higiene para elaboração do produto deverão estar de acordo com o estabelecido no
Código Internacional Recomendado de Práticas, Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos
(CAC/VOL. A 1985)
O leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meios mecânicos adequados e submetido à
pasteurização, ou tratamento térmico equivalente para assegurar fosfatase residual negativa
(A.O.A.C. 15ª Ed. 1990, 979.13, p.823) combinado ou não com outros processos físicos ou
biológicos que garantam a inocuidade do produto.
7.2. Critérios Macroscópicos:
O produto não deverá conter impurezas ou substâncias estranhas de qualquer natureza.
7.3. Critérios Microscópicos:
O produto não deverá apresentar substâncias microscópicas estranhas de qualquer natureza.
7.4. Critérios Microbiológicos
O Queijo Tybo deverá cumprir com o estabelecido no "Regulamento Técnico Geral para Fixação
de Requisitos Microbiológicos de Queijos", para Queijos de Média Umidade.
8. PESOS E MEDIDAS
Será aplicado o Regulamento específico.
9. ROTULAGEM
Será aplicado o item 9, Rotulagem, do "Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de
Queijos".
Denominar-se-á "Queijo Tybo" ou "Queijo Tybo de Uso Industrial" segundo corresponda. O
"QueijoTybo" opcionalmente poderá denominar-se "Queijo Tybo Sandwich".
10. MÉTODOS DE ANÁLISE
Umidade: FIL 4A: 1982
Matéria Gorda: FIL 5B: 1986
11. AMOSTRAGEM: Seguem-se os procedimentos recomendados na Norma FIL 50 B: 1985
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PORTARIA Nº 363, DE 04 DE SETEMBRO DE 1997
O Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no uso de atribuição que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e nos termos do disposto no Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, aprovado pelo Decreto nº 30.691,
de 29 de março de 1952, e
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC, nº 30/96, que aprovou o Regulamento Técnico
de Identidade e Qualidade de Queijo Pategrás Sandwich;
Considerando a necessidade de padronizar os processos de elaboração dos produtos de origem
animal, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo
Pategrás Sandwich.
Art. 2º O Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Pategrás
Sandwich, aprovado por esta Portaria, estará disponível na Coordenação de Informação
Documental Agrícola, da Secretaria do Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento.
Ar. 3º Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
Em 4 de setembro de 1997.
ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DO
QUEIJO DA PATEGRÁS SANDWICH.
1. ALCANCE
1.1. OBJETIVO:
Estabelecer a identidade e as características mínimas de Qualidade que deverá cumprir o Queijo
Pategrás Sandwich destinado ao consumo humano.
O Queijo Pategrás Sandwich para uso industrial poderá não cumprir com todos os requisitos
deste Regulamento, sempre que para isto exista uma justificativa tecnológica.
1.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
O presente Regulamento se refere ao Queijo Pategrás Sandwich destinado ao comércio nacional
ou internacional.
2. DESCRIÇÃO:
2.1. Definição:
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Entende-se por Queijo Pategrás Sandwich o queijo maturado que se obtém por coagulação ou
leite por meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não
pela ação de bactérias lácticas específicas.
2.2. Classificação: o Queijo Pategrás Sandwich é um queijo de média umidade e semigordo, de
acordo com a classificação estabelecida no "Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de
Queijos".
2.3. Designação (Denominação de Venda)
Denominar-se-á Queijo Pategrás Sandwich ou Queijo Pategrás Sandwich de Uso Industrial,
segundo corresponda.
3. REFERÊNCIA.
Regulamento Técnico Geral para fixação de Requisitos Microbiológicos de Queijos
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos
Norma FIL 4A: 1982 - Queijos e Queijos Processados. Determinação do conteúdo de sólidos
totais (Método de referência).
Norma FIL 5B: 1986. Queijos e Produtos Processados de Queijos. Conteúdo de matéria gorda.
Norma FIL 50B: 1985. Leite e Produtos Lácteos - Métodos de amostragem.
Norma A6 do Codex Alimentarius. Norma Geral para Queijo.
Norma FIL 99A: 1987. Avaliação Sensorial de Produtos Lácteos
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS.
4.1. Composição:
4.1.1. Ingredientes obrigatórios.
4.1.1.1. Leite e/ou leite reconstituído, padronizado em seu conteúdo de matéria gorda.
4.1.1.2. Cultivo de bactérias lácticas específicas.
4.1.1.3. Coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas.
4.1.1.4. Cloretos de sódio
4.1.2. Ingredientes opcionais
4.1.2.1. Leite em pó
4.1.2.2. Creme
4.1.2.3. Sólidos de origem láctea
4.1.2.4. Cloreto de cálcio
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4.2. Requisitos
4.2.1. Características Sensoriais.
4.2.1.1. Consistência: semidura, elástica
4.2.1.2. Textura: compacta, lisa, não granulosa, podendo apresentar algumas aberturas
mecânicas.
4.2.1.3. Cor: branco amarelado, uniforme.
4.2.1.4. Sabor: acentuado, característico, ligeiramente picante.
4.2.1.5. Odor: característico.
4.2.1.6. Crosta: lisa, consistente, bem formada, sem rachaduras nem trincas, ou sem crosta
4.2.1.7. Olhadura: alguns olhos pequenos ou médios, bem distribuídos.
4.2.2. Forma e Peso.
4.2.2.1. Forma: Paralelepípedo de secção transversal retangular.
4.2.2.2. Peso: De 3 a 5 kg
4.2.3. Requisitos Físico-Químicos.
Correspondem as características de composição e qualidade dos queijos de média umidade e
semigordos, estabelecidas no "Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos".
4.2.4. Características Distintivas do Processo de Elaboração
4.2.4.1. Obtenção de uma massa semicozida, moldada, prensada, salgada e maturada.
4.2.4.2. Estabilização e maturação: Só deverá maturar durante o tempo necessário para obter suas
características específicas (pelo menos 25 dias).
4.2.5. Acondicionamento: Em envoltórios plásticos, com ou sem vácuo, com coberturas aderidas
ou não, ou em embalagem, todos eles bromatologicamente aptos.
4.2.6. Condições de Conservação e Comercialização: o Queijo Pategrás Sandwich deverá ser
mantido a uma temperatura não superior aos 12º C.
5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO.
5.1. Aditivos
Serão autorizados os aditivos previstos no item 5 do "Regulamento Técnico de Identidade e
Qualidade de Queijos", para Queijos de Média Umidade.
5.2. Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração.
Autorizar-se-á o uso dos Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração previsto no "Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos".
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6. CONTAMINANTES.
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não deverão estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pelo Regulamento específico.
7. HIGIENE
7.1. Considerações gerais: As práticas de higiene para elaboração do produto deverão estar de
acordo com o que estabelece o Código Internacional Recomendado de Práticas, Princípios Gerais
de Higiene dos Alimentos. (CAC/VOL. A 1985)
O leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meios mecânicos adequados, e submetidos à
pasteurização ou tratamento térmico equivalente, para assegurar fosfatase residual negativa
(A.O.A.C. 15ª Ed. 1990, 979.13, p. 823), combinado ou não com outros processos físicos ou
biológicos que garantam a inocuidade do produto.
7.2. Critérios Macroscópicos:
O produto não deverá conter impurezas ou substâncias estranhas, de qualquer natureza.
7.3. Critérios Microscópicos:
O produto não deverá apresentar substâncias microscópicas estranhas, de qualquer natureza.
7.4. Critérios Microbiológicos
O queijo Pategrás Sandwich deverá cumprir com o estabelecido no "Regulamento Técnico Geral
para Fixação de Requisitos Microbiológicos de Queijos", para Queijos de Média Umidade.
8. PESOS E MEDIDAS
Será aplicado o Regulamento específico.
9. ROTULAGEM
Será aplicado o item 9. Rotulagem do "Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de
Queijos".
Denominar-se-á Queijo Pategrás Sandwich ou Queijo Pategrás Sandwich de Uso Industrial
segundo corresponde.
10. MÉTODOS DE ANÁLISE
Umidade: FIL AA: 1982
Matéria Gorda: FIL 5B: 1986
11. AMOSTRAGEM
Seguem-se os procedimentos recomendados na Norma FIL 50 B: 1985.
D.O.U., 08/09/97.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PORTARIA Nº 364, DE 04 DE SETEMBRO DE 1997
O Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e nos termos do disposto no Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, aprovado pelo Decreto nº 30.691,
de 29 de março de 1952, e
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC nº 78/96, que aprovou o Regulamento Técnico de
Identidade e Qualidade de Queijo Mozzarella (Muzzarella ou Mussarela);
Considerando a necessidade de padronizar os processos de elaboração dos produtos de origem
animal, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo
Mozzarela (Muzzarella ou Mussarela).
Art. 2º O Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Mozzarela
(Muzzarella ou Mussarela), aprovado por esta Portaria, estará disponível na Coordenação de
Informação Documental Agrícola, da Secretaria do Desenvolvimento Rural do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
Em 4 de setembro de 1997.
ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO E IDENTIDADE E QUALIDADE DO
QUEIJO MOZZARELLA (MUZZARELLA OU MUSSARELA)
1. ALCANCE
1.1. OBJETIVO:
Estabelecer a identidade e as características mínimas de qualidade que deverá cumprir o Queijo
Mozzarella, Muzzarella ou Mussarella (adiante denominado genericamente como Mozzarella)
destinado ao consumo humano.
1.2 ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
O presente regulamento se refere exclusivamente ao queijo Mozzarella destinado ao comércio
nacional ou internacional.
2.DESCRIÇÃO:
2.1. Definição:
Entende-se por Queijo Mozzarella o queijo que se obtém por filtragem de uma massa
acidificada, (produto intermediário obtido por coagulação de leite por meio de coalho e/ou outras
enzimas coagulantes apropriadas, completada ou não pela ação de bactérias lácticas especificas.
111

2.2. Classificação:
O Queijo Mozzarella, de acordo com o estabelecido no item 4.2.3. é um queijo de média, alta ou
muito alta umidade e extragordo, gordo e semigordo segundo a classificação estabelecida no
"Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos".
2.3. Designação (Denominação de venda)
Denomina-se-á "Queijo Mozzarella", "Queijo Muzzarella" ou "Queijo Mussarella".
3. REFERÊNCIA.
Regulamento Técnico Geral para Fixação de Requisitos Microbiológicos de Queijos
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos
Norma FIL 4A : 1982 - Queijo e Queijos Processados. Determinação do conteúdo de sólidos
totais (Método de referência).
Norma FIL 5B: 1986. Queijos e Produtos Processados de Queijos. Conteúdo de matéria gorda
Norma FIL 50B:1985. Leite e Produtos Lácteos - Métodos de amostragem.
Norma A6 do Codex Alimentarius. Norma Geral para Queijo.
Norma FIL 99A:1987. Avaliação sensorial de produtos Lácteos
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS.
4.1. Composição:
4.1.1. Ingredientes Obrigatórios.
4.1.1.1. Leite e/ou leite reconstituído padronizados ou não no seu conteúdo de matéria gorda.
4.1.1.2. Coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas.
4.1.1.3. Cloreto e sódio.
4.1.2. Ingredientes opcionais.
4.1.2.1. Massa acidificada.
4.1.2.2. Cultivo de bactérias lácteas específicas.
4.1.2.3. Leite em pó.
4.1.2.4. Creme.
4.1.2.5. Cloreto de cálcio.
4.1.2.6. Caseinatos.
4.1.2.7. Ácidos Cítricos, Láctico, Acético ou Tartárico.
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4.1.2.8. Especiarias, condimentos e/ou outras substâncias alimentícias.
4.2. Requisitos
4.2.1. Características Sensoriais.
4.2.1.1 Consistência: Semidura e semisuave, suave, segundo o conteúdo de umidade, matéria
gorda e grau de maturação.
4.2.1.2. Textura: Fibrosa, elástica e fechada.
4.2.1.3. Cor: branco e amarelado, uniforme, segundo o conteúdo de umidade, matéria gorda e
grau de maturação.
4.2.1.4. Sabor: Láctico, pouco desenvolvido a ligeiramente picante, segundo o conteúdo de
umidade, matéria gorda e grau de maturação.
4.2.1.5. Odor: Láctico pouco perceptível.
4.2.1.6. Crosta: não possui.
4.2.1.7. Olhadura: Não possui. Eventualmente poderá apresentar aberturas irregulares (olhos
mecânicos).
Quando o Queijo Mozzarella contenha especiarias, condimentos, substâncias alimentícias e/ou
aromatizantes/saborizantes, apresentará as características sensoriais de acordo com as condições
efetuadas.
4.2.2. Forma E Peso: Variáveis
4.2.3. Requisitos Físicos-Químicos
Umidade g/100g ................................................ Máximo 60,0
Matéria Gorda ou Extrato Seco g/100g .......................... Mínimo 35,0
4.2.4. Características Distintivas do Processo de Elaboração
4.2.4.1. Obtenção de uma massa acidificada sem filar.
4.2.4.2. Filtragem da Massa em Banho de água quente.
4.2.4.3. Salga
4.2.4.4. Estabilização e maturação: Mínima 24 horas
4.2.5. Acondicionamento: embalagem ou envoltórios bromatologicamente aptos. O Queijo
Mozzarella de umidade compreendida entre 52 e 60% m/m poderá ser embalado com o soro
remanescente de sua obtenção ou com uma solução salina citratada.
4.2.6. Condições de Conservação e Comercialização: O Queijo Mozzarella deverá ser
conservado, até e durante a sua expedição, a uma temperatura não superior a 12º C e, no caso de
conteúdo de umidade compreendidos entre 55 e 60% m/m, a mesma não excederá aos 8º C.
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5. ADITIVOS e COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO.
5.1. Aditivos - Serão autorizados os aditivos previstos no item 5 do "Regulamento Técnico de
Identidade e Qualidade de Queijos", para Queijos de Média Umidade.
Na elaboração de Queijo Mozzarella de muito alta umidade, se autoriza também o uso de
peróxido de benzoila (Max. 20 mg/l de leite) e dióxido de titânio (segundo b.p.f.)
Na elaboração de Queijo Mozzarella de média e alta umidade, se autoriza também o uso de
saborizantes/aromatizantes, à exceção de aromas de queijos e de creme (segundo b.p.f.).
Quando na elaboração de Queijo Mozzarella se utilize massa acidificada como matéria prima, a
concentração de aditivos no produto final deverá responder aos limites máximos autorizados
pelo "Regulamento Técnico de Identidade de Qualidade de Queijos", independentemente da
concentração de aditivos no produto final deverá responder aos limites máximos autorizados
pelo "Regulamento Técnico de Identidade de Qualidade de Queijos", independentemente da
concentração de aditivos utilizados na massa acidificada.
5.2. Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração.
Autorizar-se-á o uso de coadjuvantes de tecnologia/elaboração previsto no "Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos".
6. CONTAMINANTES
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não deverão estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pelo Regulamento específico.
7. HIGIENE
7.1. Considerações Gerais:
As práticas de higiene para elaboração do produto deverão estar de acordo com o que estabelece
o Código Internacional Recomendado de Práticas, Princípios Gerais de higiene dos Alimentos.
(CAC/VOL. A 1985)
O leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meios mecânicos adequados e submetido à
pasteurização ou tratamento térmico equivalente para assegurar fosfatase residual negativa
(A.O.A.C. 15º Ed. 1990, 979. 13, p. 823), combinados ou não com outros processos físicos ou
biológicos que garantam a inocuidade do produto.
7.2. Critérios Macroscópicos:
O produto não deverá conter impurezas ou substâncias estranhas, de qualquer natureza.
7.3. Critérios Microscópicos:
O produto não deverá apresentar substâncias microscópicas estranhas, de qualquer natureza:
7.4. Critérios Microbiológicos
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Tendo em vista as características distintivas do processo de elaboração, o "Queijo Mozzarella"
deverá cumprir com os requisitos microbiológicos que se estabelecem a seguir:
Microorganismo

Critério de
Categoria
Método de Análise
Aceitação
I.C.M.S.F.
Coliformes/g (30ºC)
n=5 c=2
5
FIL 73A: 1985
m=1000 M=5000
Estafilococos coag. pos./g
n=5 c=2
5
FIL 145 : 1990
m=100 M=1000
Salmonela spp/25g
n=5 c=0 m=0
10
FIL 93A: 1985
Listeria monocytogenes/25g
n=5 c=0 m=0
10
FIL 143: 1990
(1) Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 3º Edicion. Editado
por Carl Vandarzant y Don F. Splittstoesser.
8. PESOS e MEDIDAS
Será aplicado o Regulamento específico.
9. ROTULAGEM
Aplicar-se-á o item 9. Rotulagem do "Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de
Queijo".
Denominar-se-á "Queijo Mozzarella", "Queijo Muzzarella" ou "Queijo Mussarella".
10.MÉTODOS DE ANÁLISE
Umidade : FIL 4A : 1982
Matéria Gorda: FIL 5B:1986
11.AMOSTRAGEM
Seguem-se os procedimentos recomendados na Norma FIL 50B : 1985.
D.O.U., 08/09/97.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 365, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e nos termos do
disposto no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal,
aprovado pelo Decreto n° 30.691, de 29 de março de 1952, e
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC, n° 31/96, que aprovou o Regulamento Técnico
de Identidade e Qualidade de Queijo Tandil,
Considerando a necessidade de padronizar os processos de elaboração dos produtos de origem
animal, resolve:
Art. 1° Aprovar o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo
Tandil.
Art. 2° O Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Tandil ,
aprovado por esta Portaria, estará disponível na Coordenação de Informação Documental
Agrícola, da Secretaria do Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a sua publicação .
ARLINDO PORTO
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DO
QUEIJO TANDIL.
1. ALCANCE
1.1. Objetivo: estabelecer a identidade os requisitos mínimos de qualidade que deverá cumprir o
Queijo Tandil destinado ao consumo humano.
O Queijo Tandil para uso industrial poderá não cumprir com todos os requisitos deste
Regulamento, sempre que para isto exista uma justificativa tecnológica.
1.2. Âmbito de Aplicação: O presente Regulamento se refere ao Queijo Tandil destinado ao
comércio nacional ou internacional.
2 - DESCRIÇAO:
2.1. Definição:
Entende-se por Queijo Tandil o queijo maturado que se obtém por coagulação do leite por meio
de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não pela ação de
bactérias lácticas específicas.
2.2. Classificação:
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O Queijo Tandil é um queijo de média umidade e gordo, de acordo com a classificação
estabelecida no "Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos".
2.3. Designação (Denominação de Venda):
Denominar-se-á "Queijo Tandil" ou "Queijo Tandil de Uso Industrial" segundo corresponde.
3 - REFERÊNCIA.
Regulamento Técnico Geral para Fixação de Requisitos Microbiológicos de Queijos
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos
Norma FIL 4A:1982 - Queijos e Queijos Processados. Determinação do conteúdo de sólidos
totais (Método de referência).
Norma FIL 5B: 1986.Queijos e Produtos Processados de Queijos. Conteúdo de matéria gorda
Norma FIL 50 B: 1985. Leite e Produtos Lácteos - Métodos de amostragem.
Norma A6 do Codex Alimentarius. Norma Geral para Queijo.
Norma FIL 99A: 1987. Avaliação sensorial de Produtos Lácteos
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS.
4.1. Composição:
4.1.1. Ingredientes obrigatórios.
4.1.1.1. Leite e /ou leite reconstituído padronizado em seu conteúdo de matéria gorda.
4.1.1.2. Cultivo de bactérias lácticas específicas.
4.1.1.3. Coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas.
4.1.1.4. Cloretos de sódio.
4.1.2. Ingredientes opcionais.
4.1.2.1. Leite em pó.
4.1.2.2. Creme.
4.1.2.3. Sólidos de origem láctea.
4.1.2.4. Cloreto de cálcio.
4.2.Requisitos
4.2.1. Características Sensoriais.
4.2.1.1. Consistência: Semidura, elástica.
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4.2.1.2.Textura: Compacta. lisa, não granulosa, podendo apresentar algumas aberturas
mecânicas.
4.2.1.3. Cor: Branco amarelado, uniforme.
4.2 1.4. Sabor: Láctico, suave, ligeiramente salgado, característico.
4.2.1.5. Odor: Característico, pouco acentuado.
4.2.1.6. Crosta: Lisa, consistente, bem formada, sem rachaduras nem trincas, ou sem crosta
4.2.1.7. Olhadura: Alguns olhos pequenos, bem distribuídos.
4.2 2. Forma e Peso.
4.2.2.1. Forma: Paralelepípedo de secção transversal, quadrado ou retangular.
4.2.2.2. Peso: De 1 a 4kg.
4.2.3. Requisitos Físico-Químicos.
Corresponde às características de composição e qualidade dos queijos de média umidade e
gordos, estabelecidos no "Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de queijos".
4.2.4. Características Distintivas do Processo de Elaboração
4.2.4.1. Obtenção de uma massa semicozida, moldada, prensada, salgada e maturada.
4.2.4.2. Estabilização e maturação: Só deverá maturar durante o tempo necessário para obter suas
características específicas (pelo menos 25 dias).
4.2.5. Acondicionamento:
Em envoltórios plásticos, com ou sem vácuo, com cobertura aderidos ou não na embalagem,
todos eles bromatologicamente aptos.
4.2.6. Condições de Conservação e Comercialização:
O Queijo Tandil deverá ser mantido a uma temperatura não superior aos 12°C.
5 - ADITIVOS E COADJUANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO.
5.1. Aditivos
Serão autorizados os aditivos previstos no Item 5 do "Regulamento Técnico de Identidade e
Qualidade de Queijos" para Queijos de Média Umidade.
5.2. Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração.
Autorizar-se-á o uso dos Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração previsto no "Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos".
6. CONTAMINANTES.
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Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não deverão estar presentes em quantidade, superiores
a limites estabelecidos pelo Regulamento específico.
7. HIGIENE
7.1. Considerações gerais: as práticas de higiene para elaboração do produto deverão estar de
acordo com o que estabelece o Código Internacional Recomendado de Práticas, Princípios Gerais
de higiene dos alimentos. (CAC/VOL. A 1985).
O leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meios mecânicos adequados e submetido à
pasteurização ou tratamento térmico equivalente, para assegurar fosfatase residual negativa (
A.O.A.C. 15° Ed. 1990, 979.13, p. 823), combinado ou não com outros processos físicos ou
biológicos que garantam a inocuidade do produto.
7.2. Critérios Macroscópicos:
O Produto não deverá conter impurezas ou substâncias estranhas de qualquer natureza.
7.3. Critérios Microscópicos:
O Produto não deverá conter impurezas ou substâncias microscópicas, de qualquer natureza.
7.4. Critérios Microbiológicos:
O Queijo Tandil deverá cumprir com o estabelecido no "Regulamento Técnico Geral para
Fixação de Requisitos Microbiológicos de Queijos", para Queijos de Média Umidade.
8. PESOS E MEDIDAS
Será aplicado o Regulamento específico.
9. ROTULAGEM
Será aplicado o Item 9. "Rotulagem do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de
Queijos".
Denominar-se-á "Queijo Tandil" ou Queijo Tandil de Uso Industrial. segundo corresponde.
10. MÉTODOS DE ANÁLISE
Umidade: FIL 4A: 1982
Matéria Gorda: FIL 5B: 1986
11. AMOSTRAGEM
Seguem-se os procedimentos recomendados na Norma FIL 50B: 1985
D.O.U., 08/09/1997
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PORTARIA Nº 366, DE 04 DE SETEMBRO DE 1997
O Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no uso das atribuição que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e nos temos do disposto no Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, aprovados pelo Decreto nº
30.691, de 29 de março de 1952, e
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC, nº 34/96, que aprovou o Regulamento Técnico
de Identidade e Qualidade de Massa para Elaborar Queijo Mozzarella (Muzzarella ou
Mussarela);
Considerando a necessidade de padronizar os processos de elaboração dos produtos de origem
animal, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Massa
para elaborar Queijo Mozzarella (Muzzarella ou Mussarela).
Art. 2º O Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de massa para elaborar
Queijo Mozzarella (Muzzarella ou Mussarela), aprovado por esta Portaria, estará disponível na
Coordenação de Informação Documental Agrícola, da Secretaria do Desenvolvimento Rural do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
Em 4 de setembro de 1997.

ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE
MASSA PARA ELABORAR QUEIJO MOZZARELLA (MUZZARELLA OU MUSSARELA).
1. ALCANCE:
1.1. Objetivo:
Estabelecer a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverá cumprir a massa para
elaborar Queijo Mozzarella, Muzzarella ou Mussarela (denominado geneticamente como
Mozzarella).
1.2. Âmbito de Aplicação:
O presente regulamento se refere a massa para elaborara queijo Mozzarella destinado ao
comércio nacional ou internacional.
2. DESCRIÇÃO:
2.1. Definição:
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Entende-se por massa para elaborar Queijo Mozzarella o produto intermediário de uso industrial
exclusivo, destinado a elaboração de Queijo Muzzarella que se obtêm por coagulação de leite
por meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não pela
ação de bactérias lácticas específicas.
2.2. Designação (Denominação de Venda):
Denominar-se -á "Massa para elaborar Queijo Mozzarella (Muzzarella ou Mussarela) Uso
Industrial Exclusivo".
3. REFERÊNCIA.
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos
Norma FIL 4 A: 1982 - Queijos e Queijos Processados. Determinação do conteúdo de sólidos
totais (Método de referência).
Norma FIL 5B: 1986. Queijo e Produtos Processados de Queijo. Conteúdo de matéria Gorda
Norma FIL 50B: Leite e Produtos Lácteos - Métodos de amostragem
Norma A 6 do Codex Alimentarius. Norma Geral para Queijo.
Norma FIL 99A: 1987. Avaliação sensorial de Produtos Lácteos
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS
4.1. Composição:
4.1.1. Ingredientes Obrigatórios.
4.1.1.1. Leite e/ou leite reconstituído padronizado ou não no seu conteúdo de matéria gorda
4.1.1.2. Coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas
4.1.2. Ingredientes opcionais
4.1.2.1. Cultivo de bactérias lácteas específicas
4.1.2.2. Leite em pó
4.1.2.3. Creme
4.1.2.4. Caseinatos
4.1.2.5. Cloreto de cálcio
4.1.2.6. Ácidos Cítrico, Láctico, Acético ou Tartárico
4.1.2.7. Cloreto de Sódio
4.2. Requisitos
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4.2.1. Características Sensoriais.
4.2.1.1. Consistência: Semidura, semimole segundo o conteúdo de umidade, matéria gorda e o
grau de maturação.
4.2.1.2. Textura: compacta, firme e eventualmente poderá apresentar aberturas mecânicas.
4.2.1.3. Cor: Branco à branco amarelado, uniforme.
4.2.1.4. Sabor: Láctico, pouco desenvolvido
4.2.1.5. Odor: Láctico, pouco perceptível.
4.2.1.6. Crosta: não possui.
4.2.1.7. Olhadura: não possui. Eventualmente poderá apresentar aberturas irregulares (olhos
mecânico).
4.2.2. Forma e Peso: Variáveis
4.2.3. Requisitos Físico-Químicos
Umidade g/100g...............................................Máximo 55,0
Matéria Gorda em Extrato Seco g/100g..........................................Mínimo 35,0
4.2.4. Características Distintivas do Processo de Elaboração
4.2.4.1. Obtenção de uma massa acidificada sem filar
4.2.4.2. Estabilização e maturação: tempo mínimo de 24 horas
4.2.5. Acondicionamento: embalagens ou envoltórios bromatologicamente aptos.
4.2.6. Condições de Conservação e Comercialização:
A massa para elaborar Queijo Mozzarella deverá manter-se uma temperatura no superior a 10º C.
5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO
5.1. Aditivos - Serão autorizados os aditivos previsto no item 5 do "Regulamento Técnico de
Identidade e Qualidade de Queijos", para Queijos de Média Umidade, segundo corresponda.
5.2. Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração.
Autorizar-se-á o uso de Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração previsto no "Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos".
6. CONTAMINANTES
Os contaminantes orgânicos não deverão estar presentes em quantidade superiores aos limites
estabelecidos pelo Regulamento específico.
7. HIGIENE
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7.1. Considerações Gerais: as práticas de higiene para elaboração do produto deverão estar de
acordo com o que estabelece o Código Internacional Recomendado de Práticas, Princípios Gerais
de higiene dos alimentos. (CAC/VOL. A 1995)
O leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meios mecânicos adequados e submetido a
pasteurização, ou tratamento térmico equivalente para assegurar fosfatase residual negativa
(A.O.A.C. 15º Ed. 1990, 979. 13, p.823), combinado ou não com outros processos físicos e
biológicos que garantam a inocuidade do produto.
7.2. Critérios Macroscópios:
O produto não deverá conter impureza ou substâncias estranhas de qualquer natureza.
7.3. Critérios Microscópios:
O produto não deverá apresentar substâncias microscópicas estranhas de qualquer natureza.
7.4. Critérios Microbiológicos:
Deverá cumprir com os seguintes requisitos:
Microorganismo

Critérios de Aceitação

Coliformes/g (30º C)

Categoria
ICMSF
5

Método de Análise

n=5 c=2
FIL 73 A: 1985
m=5000 M=50000
Coliformes/g (45º C)
N=5 c=2
5
APHA 1992 c.24 (1)
m=100 M=5000
Estafilococos Coag. Pos/g
n=5 c=2
5
FIL 145: 1990
m=100 M=1000
Salmonela spp/25g
n=5 c=0
10
FIL 93 A: 1995
M=0
Listeria Monocytogenes/25g
n=5 c=0 m=0
10
FIL 143: 1990
(1) Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 3º Edicion. Editado
por Car Vanderzant y Don F. Splittstoesser.
8. PESOS E MEDIDAS
Será aplicado o Regulamento específico.
9. ROTULAGEM
Será aplicado o Regulamento específico.
Denominar-se-á "Massa para Elaborar Queijo Mozzarella (Muzzarella ou Mussarela)".
Será indicado no rótulo a expressão "Uso Industrial Exclusivo".
10. MÉTODOS DE ANÁLISE
Umidade: FIL 4A: 1982
Matéria Gorda: FIL 5B: 1986
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11. AMOSTRAGEM
Seguem-se os procedimentos recomendados na Norma FIL 50B: 19.0859
D.O.U., 08/09/97
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PORTARIA Nº 369, DE 04 DE SETEMBRO DE 1997
O Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e nos termos do disposto no Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, aprovado pelo Decreto nº 30.691,
de 29 de março de 1952, e
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC, nº 138/96, que aprovou a Inclusão de
Coadjuvante de Tecnologia/Elaboração no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de
Leite em Pó;
Considerando a necessidade de padronizar os processos de elaboração dos produtos de origem
animal, resolve:
Art. 1º Aprovar a Inclusão de Coadjuvante de Tecnologia/Elaboração no Regulamento Técnico
para Fixação de Identidade e Qualidade de Leite em Pó.
Art. 2º A Inclusão de Coadjuvante de Tecnologia/Elaboração no Regulamento Técnico para
Fixação de Identidade e Qualidade de Leite em Pó, aprovado por esta Portaria, estará disponível
na Coordenação de Informação Documental Agrícola, da Secretaria do Desenvolvimento Rural
do Ministério da agricultura e do Abastecimento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
Em 4 de setembro de 1997.

ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE LEITE EM PÓ
1. ALCANCE
1.1. Objetivo
Fixar a identidade e as características mínimas de qualidade que deverá apresentar o leite em pó
e o leite em pó instantâneo destinado ao consumo humano, com exceção do destinado a
formulações para lactantes e farmacêuticas.
2. DESCRIÇÃO
2.1. Definição
Entende-se por leite em pó o produto obtido por desidratação do leite de vaca integral, desnatado
ou parcialmente desnatado e apto para alimentação humana, mediante processos
tecnologicamente adequados.
2.2. Classificação
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2.2.1. Por conteúdo de matéria gorda em:
2.2.1.1. Integral (maior ou igual a 26,0%)
2.2.1.2. Parcialmente desnatado (entre 1,5 a 25,9%)
2.2.1.3. Desnatado (menor que 1,5%)
2.2.2. De acordo com o tratamento térmico mediante o qual foi processado, o leite em pó
desnatado, classifica-se em:
2.2.2.1. De baixo tratamento térmico, cujo conteúdo de nitrogênio da proteína do soro não
desnaturada é maior ou igual a 6,00 mg/g (ADMI 916).
2.2.2.2. De médio tratamento térmico, cujo conteúdo de nitrogênio de proteína do soro não
desnaturada está compreendido entre 1,51 e 5,99 mg/g (ADMI 916).
2.2.2.3. De alto tratamento térmico, cujo conteúdo de nitrogênio da proteína do soro não
desnaturada é menor que 1,50 mg/g (ADMI 916).
2.2.3. De acordo com a sua umectabilidade e dispesibilidade pode-se classificar em instantâneo
ou não (ver item 4.2.2.)
2.3. Designação (denominação de venda)
O produto deverá ser designado "leite em pó integral", "leite em pó parcialmente desnatado" ou "
leite em pó desnatado".
A palavra "instantâneo" será acrescentada se o produto corresponder à designação.
No caso de leite em pó desnatado poderá utilizar-se a denominada de alto, médio, ou baixo
tratamento, segundo a classificação (2.2.2.).
O produto que apresentar um mínimo de 12% e um máximo de 14,0% de matéria gorda poderá,
opcionalmente, ser denominado como "leite em pó semi-desnatado".

QUADRO (Nº 01)
Requisitos

Integral

Parcialmente
Desnatado
1,5 a 25,9

Matéria gorda
(%m/m)
Umidade (%m/m)
Acidez titulável (ml
NaoH 0,1 N/10g)
Sólidos não
gordurosos
Índice de solubilidade
(ml)

Maior ou
igual a 26,0
Máx 3,5

Desnatado
menor que 1,5

Métodos de
Análises
FIL 9C: 1987

Máx. 4,0

Máx. 4,0

FIL 26: 1982

Máx. 18,0

Máx. 18,0

Máx. 18,0

FIL 86: 1981

Máx. 1,0

Máx. 1,0

Máx. 1,0
Máx. 2,0

FIL 129 A:1988
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Leite de alto
tratamento térmico
Partículas queimadas
(máx.)

Disco B

Disco B

Disco B

ADMI 916

QUADRO (Nº 02)
PARA LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO
Requisitos

Integral

Desnatado

60

Parcialmente
Desnatado
60

Umectabilidade Máx.(s)
Dispersabilidade (%m/m)

85

90

90

60

Métodos
de Análises
FIL 87:
1979
FIL 87:
1979

3. REFERÊNCIAS
ADMI, 1971, Bulletin 916
AOAC, 15th. ed. 1990, 930.30
CODEX ALIMENTARIUS, Vol. H, CAC/RCP 31-1983
FIL 9C: 1987
FIL 26 1982
FIL 60A: 1978
FIL 73A: 1985
FIL 81: 1981
FIL 82A: 1987
FIL 86: 1981
FIL 87: 1979
FIL 93A: 1985
FIL 100A: 1987
FIL 129A: 1988
APHA. Compendium Of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 1992. Cap. 24.
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS
4.1. Composição
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4.1.1. Ingredientes obrigatórios.
Leite de vaca.
4.2. Requisitos.
4.2.1. Características sensoriais.
4.2.1.1. Aspecto: Pó uniforme sem grumos. Não conterá substâncias estranhas macro e
microscopicamente visíveis.
4.2.1.2. Cor: Branco amarelado.
4.2.1.3. Sabor e odor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido.
4.2.2. Características físico-químicas
O leite em pó deverá conter somente as proteínas, açúcares, gorduras e outras substâncias
minerais do leite e nas mesmas proporções relativas, salvo quando ocorrer modificações
originadas por um processo tecnologicamente adequado. (ver quadro nº 01). Para Leite em Pó
instantâneo (Ver quadro nº 02).
4.2.3. Acondicionamento
Os leites em pó deverão ser envasados em recipientes de um único uso, herméticos, adequados
para as condições previstas de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada contra a
contaminação.
5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO
5.1. Aditivos
Serão aceitos como aditivos unicamente:
5.1.1. A lecitina, como emulsionante, para a elaboração de leites instantâneos, em uma proporção
máxima de 5kg/g.
5.1.2. Antiumectantes, para a utilização restrita ao leite em pó a ser utilizado em máquina de
venda automática.
Silicatos de alumínio, cálcio
Fosfato tricálcico
Dióxido de silício
Carbonato de cálcio
Carbonato de magnésio

Máximo de 10g/kg separados ou em
combinação
Idem
Idem
Idem
Idem

5.2. Coadjuvantes de tecnologia/elaboração
Não se autoriza, com exceção dos gases inertes, nitrogênio e dióxido de carbono para o envase.
6. CONTAMINANTES
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Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pela legislação específica.
7. HIGIENE
7.1. Considerações Gerais
As indústrias e as práticas de elaboração, assim como as medidas de higiene, estarão de acordo
com o estabelecido no Código Internacional Recomendado de Práticas de Higiene para o Leite
em Pó (CAC/RCP 31-1983).
7.2. Critérios microbiológicos e tolerância.
Microorganismos

Critérios de
Categoria I.C.M.S.F. Métodos de Análise
Aceitação (CODEX,
Vol. H CAC/ RCP
31 - 1983)
Microorganismos
n=5 c=2
5
FIL100A:1987
aeróbicos mesófilos
m=30.000
estáveis/g
M=100.000
Coliformes/g (a 30ºC)
n=5 c=2
5
FIL 73A: 1985
m=10 M=100
Coliformes/g (a 45ºC)
n=5 c=2
5
APHA 1992 (Cap.24)
m<3 M=10
(*)
Estafilococos coag.
n=5 c=1
8
FIL 60A:1978
Pos./g
M=10 m=100
Salmonella sp (25g)
n=10 c=0 m=0
11
FIL 93A: 1985
(*) Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods.
8. PESOS E MEDIDAS
Será aplicada a legislação específica.
9. ROTULAGEM
Será aplicada a legislação específica.
Deverá indicar-se no rótulo de "leite em pó parcialmente desnatado" e "leite semi-desnatado" o
percentual de matéria gorda correspondente.
10. MÉTODOS DE ANÁLISES
Os métodos de análises correspondentes são os indicados nos itens 4.2.2. e 7.2.
11. AMOSTRAGEM
Serão seguidos os procedimentos recomendados na norma FIL 50B: 1985.
12. BIBLIOGRAFIA
CODEX ALIMENTARIUS, NORMA A-5.
D.O.U., 08/09/97.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO.
GABINETE DO MINISTRO.
PORTARIA Nº 370, DE 04 DE SETEMBRO DE 1997.
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e nos termos
do disposto no Regulamento da inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal,
aprovado pelo Decreto Nº 30.691, de 29 de março de 1952, e,
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC, nº 135/96, que aprovou a Inclusão do Citrato
de Sódio no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite U.H.T (U.A.T);
Considerando a necessidade de padronizar os processos de elaboração dos Produtos de Origem
Animal, resolve:
Art. 1º Aprovar a Inclusão do Citrato de Sódio no Regulamento Técnico para Fixação de
Identidade e Qualidade do Leite U.H.T (U.A.T).
Art. 2º A Inclusão do Citrato de Sódio no Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e
Qualidade do Leite U.H.T (U.A.T), aprovado por esta Portaria, estará disponível na Coordenação
de Informação Documental Agrícola, da Secretaria do Desenvolvimento Rural do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
ARLINDO PORTO
ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DO LEITE UHT (UAT)
1. ALCANCE
1.1. Objetivo:
Fixar a identidade e as características mínimas que deverá obedecer o leite UHT (UAT).
2. DESCRIÇÃO
2.1. Definição:
Entende-se por leite UHT (Ultra-Alta Temperatura, UAT) o leite homogeneizado que foi
submetido, durante 2 a 4 segundos, a uma temperatura entre 130°C e 150°C, mediante um
processo térmico de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32°C e
envasado sob condições assépticas em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas.
2.2. Classificação
De acordo com o conteúdo da matéria gorda (4.2.2.1), o leite UHT (UAT) classifica-se em:
2.2.1. Leite UHT (UAT) integral.
130

2.2.2. Leite UHT (UAT) semidesnatado ou parcialmente desnatado.
2.2.3. Leite UHT (UAT) desnatado.
2.3. Designação (denominação de venda):
Será denominado "leite UHT (UAT) integral, semidesnatado ou parcialmente desnatado" ou
"desnatado" de acordo com a classificação 2.2. Poderão ser acrescentadas as expressões "longa
vida" e/ou "homogeneizado".
3. REFERÊNCIAS
AOAC, 15ª ed. 947.05
CAC Vol. A 1985
FIL 1C: 1987
FIL 48: 1969
FIL 50B: 1985
FIL 100B: 1991
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS
4.1. Composição
4.1.1- Ingredientes obrigatórios Leite de vaca
4.1.2. Ingredientes opcionais Creme
4.2. Requisitos
4.2.1. Características sensoriais
4.2.1.1- Aspecto: líquido
4.2.1.2. Cor: branca
4.2.1.3. Odor e sabor: Característicos, sem sabores nem odores estranhos.
4.2.2. Características físico-químicas
4.2.2.1. Parâmetros mínimos de qualidade
Leite Desnatado

Métodos de
Análises

Min. 3,0

Leite Semi ou
Parcialmente
Desnatado
0,6 a 2,9

Máx. de 0,5

FIL 1C: 1987

0,14 a 0,18

0,14 a 0,18

0,14 a 0,18

Estável

Estável

Estável

AOAC 15 ed.
947.05
FIL 48: 1969

Requisitos

Leite Integral

Matéria Gorda %
m/v
Acidez g AC
lático/100ml
Estabilidade ao
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etanol 68% (v/v)
Extrato seco
desengordurado %
(m/m)

Mín. 8.2

Mín. 8.3

Mín. 8.4

FIL 21B: 1987

4.2.2.2. Após uma incubação em embalagem fechada a 35-37° durante 7 dias, deve obedecer:
a) Não deve sofrer modificações que alteram a embalagem. b) Deve ser estável ao etanol 68% v/v.
c) A acidez não deve ir além O,O2g de ácido lático/100ml em relação a acidez determinada em
outra amostra original fechada, sem incubação prévia.
d) As características sensoriais não devem diferir sensivelmente das de um leite UHT (UAT)
sem incubar.
4.2.3. Acondicionamento: O leite UHT (UAT) deverá ser envasado com materiais adequados
para as condições previstas de armazenamento e que garantam a hermeticidade da embalagem e
uma proteção apropriada contra a contaminação.
5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO
5.1. Será aceito o uso dos seguintes estabilizantes:
Citrato de sódio, Monofosfato de sódio, Difosfato de sódio, Trifosfato de sódio, separados ou em
combinação, em uma quantidade não superior a 0.1g/100ml expressos em P205.
6. CONTAMINANTES
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos presentes não devem superar os limites estabelecidos
pela legislação específica.
7. HIGIENE
7.1. As práticas de higiene para elaboração do produto estarão de acordo com o estabelecido no
Código Internacional recomendado de Práticas, Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos
(CAC. Vol. A 1985).
7.2. Critérios macroscópicos e microscópicos: Ausência de qualquer tipo de impurezas ou
elementos estranhos.
7.3. Critérios microbiológicos e tolerâncias: O leite UHT (UAT) não deve ter microorganismos
capazes de proliferar em condições normais de armazenamento e distribuição, pelo que após uma
incubação na embalagem fechada a 35-37°C, durante 7 dias, deve obedecer:
Requisito
Aeróbios Mesófilos/ml

Critério de
Aceitação
n=5 c=0 m=100

Categoria(ICMSF)

Método de Análise

10

FIL 100B: 191
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8. PESOS E MEDIDAS
Será aplicada a legislação específica.
9. ROTULAGEM
9.1. Será aplicada a legislação específica.
9.2. O produto será rotulado como "leite UHT (UAT) integral", "leite UHT (UAT) parcIalmente
desnatado ou semidesnatado" e "leite UHT (UHT) desnatado", segundo o tipo correspondente.
Poderá ser usada a expressão "Longa Vida" e/ou "Homogeneizado".
Deverá ser indicado no rótulo do "Leite UHT (UAT) parcialmente desnatado" ou "Leite UHT
(UAT) semidesnatado" a percentagem da matéria gorda correspondente.
10. MÉTODOS DE ANALISE
Os métodos de análises recomendados são os indicados nos itens 4.2.2 e 7.3 do presente Padrão
de Identidade e Qualidade.
11. AMOSTRAGEM
Serão seguidos os procedimentos recomendados na Norma FIL 50B: 1985.
D.O.U., 08/09/1997
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000
O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E
DO ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 83, inciso IV do Regimento
Interno da Secretaria, aprovado pela Portaria Ministerial n° 574, de 8 de dezembro de 1998,
considerando que é necessário instituir medidas que normatizem a industrialização de produtos
de origem animal, garantindo condições de igualdade entre os produtores e assegurando a
transparência na produção, processamento e comercialização, e o que consta do Processo MA
21000.005421/2000- 13, resolve:
Art. l° Aprovar o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo Petit Suisse,
conforme consta dos Anexos desta Instrução Normativa.
Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS DE OLIVEIRA
ANEXO I
REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DO QUEIJO PETIT
SUISSE
1. Alcance
l. l. Objetivo
Estabelecer a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverá cumprir o Queijo Petit
Suisse destinado ao consumo humano.
1.2. Âmbito de Aplicação
O presente regulamento se refere exclusivamente ao Queijo Petit Suisse destinado ao comércio
nacional e internacional.
2. Descrição
2.1. Definição
Entende-se por queijo Petit Suisse, o queijo fresco, não maturado, obtido por coagulação do leite
com coalho e/ou de enzimas específicas e/ou de bactérias específicas, adicionado ou não de
outras substâncias alimentícias.
2.2. Classificação
2.2.1. O Queijo Petit Suisse é um queijo de altíssima umidade, a ser consumido fresco, de acordo
com a classificação estabelecida no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos.
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2.1.2. Quando em sua elaboração tenham sido opcionais não lácteos, até o máximo de 30% m/m,
classifica-se como Queijo Petit Suisse com adições.
2.1.2.1.No caso em que os ingredientes opcionais sejam exclusivamente açúcares e/ou se
adicionam substâncias aromatizantes/saborizantes, classifica-se como Queijo Petit Suisse com
açúcar e/ou aromatizados/saborizados. 2.2. Denominação de Venda
2.2.2. Quando em sua elaboração foram utilizados somente ingredientes lácteos, o produto será
denominado Queijo Petit Suisse.
2.2.3. Quando em sua elaboração forem utilizados ingredientes opcionais não lácteos, o produto
será denominado Queijo Petit Suisse com ... , preenchendo o em branco com o da(s)
substâncias(S) adicionada(s) que confere(m) ao produto suas características distintivas.
2.2.4. No caso em que os ingredientes opcionais sejam exclusivamente açúcares e/ou se
adicionam substâncias aromatizantes/saborizantes, o produto será denominado Queijo Petit
Suisse sabor ... , preenchendo o espaço em branco com o nome da(s) substância(s)
aromatizante(s)/saborizante(s) utilizada(s) que confere(m) ao produto suas características
distintivas.
3. Referências
Regulamento Técnico Geral paca fixação de Requisitos Microbiológicos de Queijos.
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos.
4. Composição e Fatores Essenciais de Qualidade
4.1. Composição
4.1.1. Ingredientes obrigatórios
Leite e/ou leite reconstituído;
Bactérias lácteas específicas e/ou coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas.
4.1.2. Ingredientes opcionais
Leite concentrado, creme, manteiga, gordura anidra leite ou butteroil, caseinatos alimentícios,
proteínas lácteas, outros sólidos origem láctea, soros lácteos, concentrados de soros lácteos;
Frutas em forma de pedaços, polpa, suco e outros à base de frutas;
Outras substâncias alimentícias como: mel, cereais, vegetais, frutas secas, chocolate; especiarias,
café e outras, sós ou combinadas;
Açúcares e/ou glicídios (exceto poliálcoois);
Amidos e gelatina;
Cloreto de sódio, cloreto de cálcio.
4.2. Requisitos
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4.2.1. Características Organolépticas
Aspecto: consistência pastosa, branda ou "mole".
Cor: branca ou de acordo com as substâncias adicionadas. Sabor: próprio ou de acordo com as
substâncias adicionadas. Odor: próprio ou de acordo com substâncias adicionadas.
4.2.2. Características físico-químicas
4.2.2.1. Correspondem às características composição e qualidade dos queijos de muita alta
umidade, estabelecidas no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos.
4.2.2.2. Proteínas lácteas: mínimo 6,0%
4.2.3. Acondicionamento
O Queijo Petit Suisse deve ser envasado em materiais adequados às condições de
armazenamento previstas de forma a conferir ao produto, uma proteção adequada.
4.2.4. Condições de Conservação e Comercialização
O Queijo Petit Suisse deve ser conservado e comercializado à temperatura não superior a 10°C.
5. Aditivos e Coadjuvantes
5.1. Aditivos
O emprego dos aditivos intencionais deverão atender à legislação em vigor.
5.2. Coadjuvantes de Tecnologia ou Elaboração
Aqueles justificados pela necessidade tecnológica e permitidos pela legislação vigente.
6. Contaminantes
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos presentes não devem superar os limites estabelecidos
pela legislação específica.
7. Higiene
7.l. As práticas de higiene para elaboração do produto estarão de acordo com o que estabelece o
Código Internacional Recomendado de Práticas e Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos
(CAC/vol. A/1985).
7.2.Critérios Macroscópicos e Microscópicos
Ausência de qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos.
7.3.Critérios Microbiológicos
O Queijo Petit Suisse deve cumprir com o estabelecido no Regulamento Técnico Geral para
Fixação de Requisitos Microbiológicos de Queijos, para queijos de muita alta umidade com
bactérias lácteas em forma viável e abundante.
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8. Pesos e Medidas
Aplica-se o regulamento específico.
9. Rotulagem
Aplica-se o item 9. Rotulagem do "Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos".
9.1.1. Quando em sua elaboração forem utilizados somente ingredientes lácteos, o produto será
denominado Queijo Petit Suisse.
9.1.2. Quando em sua elaboração forem utilizados ingredientes opcionais não lácteos, o produto
será denominado Queijo Petit Suisse com ... , preenchendo o espaço em branco com o nome
da(s) substância(s) alimentícia(s) adicionada(s) que confere(m) ao produto suas características
distintivas.
9.1.3. No caso em que os ingredientes opcionais sejam exclusivamente açúcares e/ou se
adicionam substâncias aromatizantes/saborizantes, o produto será denominada Queijo Petit
Suisse sabor ... preenchendo o espaço em branco com o nome da(s) substância(s)
aromatizante(s)/saborizante(s) utilizada(s) que confere(m) ao produto suas características
distintivas.
10. Métodos de Análises
Aplica-se o regulamento específico.
11. Amostragem
De acordo com os procedimentos recomendados na norma FIL-50, 1985.
ANEXO II
Tabela de Aditivos
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D.O.U., 04/01/2001
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 30, DE 26 DE JUNHO DE 2001
O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E
DO ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 83, inciso IV do Regimento
Interno da Secretaria, aprovado pela Portaria Ministerial nº 574, de 8 de dezembro de 1998,
considerando que é necessário instituir medidas que normatizem a industrialização de produtos
de origem animal, garantindo condições de igualdade entre os produtores e assegurando a
transparência na produção, processamento e comercialização, e o que consta do Processo nº
21000.008439/2000-69, resolve:
Art. 1º Aprovar os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de Manteiga da Terra
ou Manteiga de Garrafa; Queijo de Coalho e Queijo de Manteiga, conforme consta dos
Anexos desta Instrução Normativa.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

ANEXO I
REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE MANTEIGA DA
TERRA OU MANTEIGA DE GARRAFA
1. Alcance
1.1. Objetivo:
O presente regulamento fixa os requisitos mínimos de qualidade e identidade que deverá
obedecer a manteiga da terra ou manteiga de garrafa destinada ao consumo humano.
1.2. Âmbito da aplicação:
O presente Regulamento se refere à manteiga da terra ou manteiga de garrafa destinada ao
comércio nacional e internacional.
2. Descrição
2.1. Definição:
Entende-se por manteiga da terra ou manteiga de garrafa o produto gorduroso nos estados
líquido e pastoso, obtido a partir do creme de leite, pela eliminação quase total da água, mediante
processo tecnologicamente adequado.
2.2. Designação (Denominação de venda):
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Será designada como "manteiga da terra" ou "manteiga de garrafa" ou, ainda, "manteiga do
sertão".
Quando adicionada de cloreto de sódio, a designação deverá ser seguida da expressão "com sal"
ou "salgada".
3. Referência
- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Portaria nº 146/96, de 07/03/96.
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Manteiga. Brasília: Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, 1996.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Portaria nº 146, de 07/03/96.
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Gordura Anidra do Leite (ou butteroil).
Brasília: Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 1996.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Portaria nº 368, de 04/09/97.
Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Elaboração
para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Brasília: Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, 1997.
- BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório
Nacional de Referência Animal. Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem
animal e seus ingredientes: II - Métodos físicos e químicos. Brasília: Ministério da Agricultura,
1981.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Portaria nº 101,
de 17.08.93. Métodos de Análise Microbiológica para Alimentos. 1991/1992 - 2a. revisão.
Brasília: Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, 1993.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Plano Nacional de Controle de
Resíduos em Produtos de Origem Animal. Instrução Normativa nº 42, de 20/12/99. Brasília:
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 1999.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Regulamento Técnico para Rotulagem
de Alimentos. Portaria nº 371, de 04/09/97. Brasília: Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, 1997.
- BRASIL. Ministério da Agricultura. RIISPOA - Regulamento da Inspeção Industrial e
Sanitária de Produtos de Origem Animal. Decreto nº 30.691, de 29/03/52. Brasília: Ministério da
Agricultura, 1952.
- FIL 80 : 1977. Butter - Determination of Water, Solids-non-Fat and Fat Contents on the Same
Test Portion.
- FIL 54 : 1970. Detection of Vegetable Fat in Milk Fat by Gas-Liquid Chromatography of
Sterols.
- FIL 145 : 1990. Enumeration of Staphylococcus aureus.
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- FIL 50 C : 1995. Milk and Milk Products. Guidance on Sampling.
- VANDERZANT, C.; SPITTSTOESSER, D.F.. Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods. APHA, 3rd ed., 1992, Cap. 24.
- MOREIRA, M.K.S. Caracterização Química e Físico-Química da Manteiga da terra no Estado
do Ceará. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Ceará, 1996, 163 p.
- PEREIRA, D.A.; SZPIZ, R. R.; JABLONKA, F.H. Manteiga de garrafa: análise e composição.
Comunicado Técnico, EMBRAPA/CTAA no 9, p.1 - 4, 1986.
- EMBRAPA AGROINDÚSTRIA TROPICAL. Projeto de Apoio ao Desenvolvimento de
Tecnologia Agropecuária para o Brasil - PRODETAB. Avaliação e Adequação de Técnicas de
Produção para a Melhoria da Qualidade de Produtos Regionais Derivados do Leite Produzidos
nos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte (em execução) - Coordenadora do Projeto: Renata
Tieko Nassu - Pesquisadora III.
4. Composição e Requisitos
4.1. Composição
4.1.1. Ingredientes obrigatórios
4.1.1.1. Creme obtido a partir de leite de vaca.
4.1.2. Ingredientes opcionais
Cloreto de sódio
4.2. Requisitos
4.2.1. Características Sensoriais
4.2.1.1. Aspecto: pastoso e/ou líquido, podendo ocorrer separação de fase entre a gordura
insaturada (líquida) e gordura saturada (cristalizada à temperatura ambiente).
4.2.1.2. Cor: amarela na fase líquida, podendo apresentar coloração amarelo-esbranquiçada na
fase sólida.
4.2.1.3. Sabor e aroma: odor próprio, não rançoso, isento de sabores e/ou odores estranhos ou
desagradáveis.
4.2.2. Características físico-químicas
Requisito
Matéria gorda (g/100g de amostra)
Umidade (g/100g de amostra)
Acidez (em soluto alcalino normal %)
Sólidos não gordurosos (g/100g)
Determinação de gordura de origem vegetal

Limite
mín. 98,5
máx. 0,3
máx. 2,0
máx. 1,0
Negativa

Método Analítico
FIL 80 : 1977
FIL 80: 1977
LANARA, 1981.
FIL 80:1977
FIL 54:1970
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4.2.3. Características Distintivas do Processo de Elaboração
A manteiga da terra ou manteiga de garrafa é obtida a partir do aquecimento do creme de leite a
temperaturas entre 110 e 120ºC sob agitação até completa fusão e quase total eliminação da
água, considerando-se o ponto final de aquecimento a interrupção da produção de bolhas, com
precipitação da fase de sólidos não gordurosos sob forma densa e opaca, que constitui a borra e
adquire coloração parda (café). A fase sobrenadante, oleosa e líquida, separada por decantação
em temperatura ambiente, é, em seguida, filtrada e envasada.
4.2.4. Acondicionamento
A manteiga da terra ou manteiga de garrafa deverá ser envasada em material
bromatologicamente adequado, que confira proteção ao produto.
4.2.5. Conservação e Comercialização:
Recomenda-se manter o produto em local seco, arejado e protegido da luz.
5.Aditivos e Coadjuvantes de Tecnologia/ Elaboração.
5.1. Aditivos
5.1.1. Corantes
Permita-se a adição de corantes naturais em quantidade suficiente para obter-se o efeito
desejado.
6. Contaminantes
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pela legislação específica.
7. Higiene
7.1. Considerações Gerais
As práticas de higiene para elaboração do produto deverão estar de acordo com Regulamento
Técnico sobre condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para
estabelecimentos elaboradores/industrializadores de alimentos (Portaria nº 368/97 -MA).
7.2. Critérios macroscópicos e microscópicos
Ausência de qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos.
7.3. Critérios microbiológicos e tolerâncias

146

8. Pesos e Medidas
Será aplicada a legislação específica
9. Rotulagem
9.1. Será aplicada a legislação específica.
9.2. Será designada como "Manteiga da Terra", ou "Manteiga de Garrafa" ou "Manteiga do
Sertão".
Quando adicionada de cloreto de sódio, a designação deverá ser seguida da expressão "com sal"
ou "salgada".
10. Métodos Analíticos .
- FIL 80 : 1977. Butter - Determination of Water, Solids-non-Fat and Fat Contents on the Same
Test Portion.
- BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório
Nacional de Referência Animal. Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem
animal e seus ingredientes: II - Métodos físicos e químicos. Brasília: Ministério da Agricultura,
1981.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Portaria nº 101,
de 17.08.93. Métodos de Análise Microbiológica para Alimentos. 1991/1992 - 2a. revisão.
Brasília: Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, 1993.
11. Amostragem
São seguidos os procedimentos recomendados na norma FIL 50 C : 1995.

ANEXO II
REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE QUEIJO DE COALHO
1. Alcance:
1.1. Objetivo:

147

Estabelecer a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverá cumprir o queijo de
coalho destinado ao consumo humano.
1.2. Âmbito de Aplicação:
O presente Regulamento se refere ao queijo de coalho destinado ao comércio nacional e
internacional.
2. Descrição:
2.1. Definição:
Entende-se por queijo de coalho, o queijo que se obtém por coagulação do leite por meio do
coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não pela ação de bactérias
lácteas selecionadas e comercializado normalmente com até 10 (dez) dias de fabricação.
2.2. Classificação: O queijo de coalho é um queijo de média a alta umidade, de massa semicozida ou cozida e apresentando um teor de gordura nos sólidos totais variável entre 35,0% e
60,0%.
2.3. Designação (Denominação de venda):
2.3.1. Queijo de Coalho.
2.3.2. Quando adicionado de apenas 01 (um) condimento, este deverá ser citado na denominação
do produto; quando for adicionado de mais de um condimento, não haverá necessidade de
menção de todos eles na denominação, podendo ser utilizada apenas a expressão
"Condimentado" após a denominação "Queijo de Coalho".
3. Referência:
- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Portaria nº 146, de 07/03/96.
Regulamento Técnico Geral para Fixação de Requisitos Microbiológicos de Queijos. Brasília:
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 1996.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Portaria nº 146, de 07/03/96.
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos. Brasília: Ministério da Agricultura
e do Abastecimento, 1996.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Portaria nº 368, de 04/09/97.
Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Elaboração
para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Brasília: Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, 1997.
- BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório
Nacional de Referência Animal. Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem
animal e seus ingredientes: II - Métodos físicos e químicos. Brasília: Ministério da Agricultura,
1981.
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- BRASIL. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Portaria nº 101,
de 17.08.93. Métodos de Análise Microbiológica para Alimentos. 1991/1992 - 2a. revisão.
Brasília: Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, 1993.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Plano Nacional de Controle de
Resíduos em Produtos de Origem Animal. Instrução Normativa nº 42, de 20/12/99. Brasília:
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 1999.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Regulamento Técnico para Rotulagem
de Alimentos. Portaria nº 371, de 04/09/97. Brasília: Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, 1997.
- BRASIL. Ministério da Agricultura. RIISPOA - Regulamento da Inspeção Industrial e
Sanitária de Produtos de Origem Animal. Decreto nº 30.691, de 29/03/52. Brasília: Ministério da
Agricultura, 1952.
- PAIVA, M.S.D. Queijo de Coalho Artesanal e Industrializado Produzidos no Rio Grande do
Norte: Estudo Comparativo da Qualidade Microbiológica. Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, 1999, 44 p..
- EMBRAPA AGROINDÚSTRIA TROPICAL. Projeto de Apoio ao Desenvolvimento de
Tecnologia Agropecuária para o Brasil - PRODETAB.Avaliação e Adequação de Técnicas de
Produção para a Melhoria da Qualidade de Produtos Regionais Derivados do Leite Produzidos
nos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte (em execução) - Coordenadora do Projeto: Renata
Tieko Nassu - Pesquisadora III.
- SEBRAE/CEARÁ. Projeto de melhoria da qualidade do queijo de coalho produzido no Ceará.
Fortaleza / CE, 1998. 205 p.
- FEITOSA, T. Estudos tecnológicos, físico-químicos, microbiológicos e sensoriais do queijo de
coalho do Estado do Ceará. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Ceará, 1984. 96 p.
- LIMA, M.H.P. Elaboração de queijo de coalho a partir de leite pasteurizado e inoculado com S.
thermophillus e L. bulgaricus. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Ceará, 1996. 97
p.
- FIORENTINO, E.R.; MARTINS, R.S. Características microbiológicas do "queijo de
coalho"produzido no estado da Paraíba. Higiene Alimentar, v.13, n.59, p. 43-48, 1999.
- MORAIS, C.M.M. Condições de processamento do queijo de coalho artesanal produzido no
Estado de Pernambuco. Universidade Federal de Pernambuco, 1993. 59p. (Relatório).
- Norma FIL 50C: 1995 - Leite e produtos lácteos - método de amostragem.
4. Composição e Requisitos:
4.1. Composição:
4.1.1. Ingredientes obrigatórios:
4.1.1.1. Leite Integral ou padronizado a 3% (m/m) em seu conteúdo de matéria gorda.
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4.1.1.2. Coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas.
4.1.2. Ingredientes Opcionais:
4.1.2.1. Cloreto de cálcio.
4.1.2.2. Cultivo de bactérias lácteas selecionadas.
4.1.2.3. Sólidos de origem láctea.
4.1.2.4. Condimentos e especiarias.
4.1.2.5. Cloreto de sódio.
4.2. Requisitos:
4.2.1. Características Sensoriais.
4.2.1.1. Consistência: semidura, elástica.
4.2.1.2. Textura: compacta, macia.
4.2.1.3. Cor: branco amarelado uniforme.
4.2.1.4. Sabor: brando, ligeiramente ácido, podendo ser salgado.
4.2.1.5. Odor: ligeiramente ácido, lembrando massa coagulada.
4.2.1.6. Crosta: fina, sem trinca, não sendo usual a formação de casca bem definida.
4.2.1.7. Olhaduras: algumas olhaduras pequenas ou sem olhaduras.
4.2.2. Formato e peso: Variáveis.
4.2.3. Requisitos físico-químicos:
Correspondem às características de composição e qualidade dos queijos de média a alta umidade,
conforme estabelecido no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos (Portaria
146/96-MA) e com teor de gordura nos sólidos totais (GST) entre 35% e 60%.
4.2.4. Características distintivas do processo de elaboração:
4.2.4.1. Coagulação em torno de 40 minutos, corte e mexedura da massa, remoção parcial do
soro, aquecimento da massa com água quente ou vapor indireto até obtenção de massa
semicozida (até 45ºC) ou cozida (entre 45º e 55ºC), adição de sal (cloreto de sódio) à massa, se
for o caso, prensagem, secagem, embalagem e estocagem em temperatura média de 10 - 12ºC
normalmente até 10 (dez) dias. Esse queijo poderá ser também elaborado a partir de massa crua
(sem aquecimento).
4.2.5. Acondicionamento:
Embalagem bromatologicamente apta, com ou sem vácuo.
4.2.6. Condição de conservação e comercialização:
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O queijo de coalho deverá manter-se a uma temperatura não superior a 12º C.
5. Aditivos e Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração:
5.1. Aditivos:
São autorizados os aditivos previstos no item 5 do Regulamento Técnico de Identidade e
Qualidade de Queijos (Portaria nº 146/96 - MA), para queijos de média ou alta umidade.
6. Contaminantes:
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pelo Regulamento específico.
7.Higiene:
7.1. Considerações Gerais:
As práticas de higiene para elaboração de produto devem estar de acordo com o Regulamento
Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para
Estabelecimentos Elaboradores / Industrializadores de Alimentos (Portaria nº 368/97 - MA).
O leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meios mecânicos adequados e submetido à
pasteurização ou tratamento térmico equivalente, para assegurar fosfatase alcalina residual
negativa, nos termos da Portaria no 146/96 - MA, de acordo com metodologia analítica oficial do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, combinado ou não com outros processos físicos
ou biológicos que garantam a inocuidade do produto.
7.2. Critérios Macroscópicos:
O produto não deverá conter impurezas ou substâncias estranhas de qualquer natureza.
7.3. Critérios Microscópicos:
O produto não deverá apresentar substâncias microscópicas estranhas de qualquer natureza.
7.4. Critérios Microbiológicos:
O queijo de coalho deverá obedecer os critérios estabelecidos para queijo de médio a alto teor de
umidade no "Regulamento Técnico Geral para Fixação dos Requisitos Microbiológicos de
Queijos" - Portaria nº 146/96 - MA.
8. Pesos e Medidas:
Aplica-se o Regulamento específico.
9. Rotulagem:
9.1. Será aplicada a legislação específica.
9.2. Será designado como "Queijo de Coalho".
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9.3. Quando adicionado de apenas 01 (um) condimento, este deverá ser citado na denominação
do produto; quando for adicionado de mais de um condimento, não haverá necessidade de
menção de todos eles na denominação, podendo ser utilizada apenas a expressão
"Condimentado" após a denominação "Queijo de Coalho".
10. Métodos Analíticos
- BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório
Nacional de Referência Animal. Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem
animal e seus ingredientes: II - Métodos físicos e químicos. Brasília: Ministério da Agricultura,
1981.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Portaria nº 101,
de 17.08.93. Métodos de Análise Microbiológica para Alimentos. 1991/1992 - 2a. revisão.
Brasília: Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, 1993.
11. Amostragem:
São seguidos os procedimentos recomendados na norma FIL 50 C: 1995.

ANEXO III
REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE QUEIJO DE
MANTEIGA
1. Alcance:
1.1. Objetivo:
Estabelecer a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverá cumprir o Queijo de
Manteiga destinado ao consumo humano.
1.2. Âmbito da Aplicação:
O presente Regulamento se refere ao Queijo de Manteiga destinado ao comércio nacional e
internacional.
2. Descrição:
2.1. Definição:
Entende-se por Queijo de Manteiga o produto obtido mediante coagulação do leite com emprego
de ácidos orgânicos de grau alimentício, cuja massa é submetida à dessoragem, lavagem e fusão,
com acréscimo exclusivamente de manteiga de garrafa ou manteiga da terra ou manteiga do
sertão.
A denominação "Queijo de Manteiga" ou "Queijo do Sertão" está reservada ao produto cuja base
láctea não contenha gordura e/ou proteína e/ou outros produtos de origem não láctea.
2.2 Classificação:
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O Queijo de Manteiga é um queijo com teor de gordura nos sólidos totais variando entre 25% e
55%, devendo apresentar um teor máximo de umidade de 54,9 % m/m.
2.3 Designação: (Denominação de venda):
Queijo de Manteiga ou Queijo do Sertão.
3. Referência:
- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Portaria nº 146/96, de 07/03/96.
Regulamento Técnico Geral para Fixação de Requisitos Microbiológicos de Queijos. Brasília:
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 1996.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Portaria nº 146, de 07/03/96.
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos. Brasília: Ministério da Agricultura
e do Abastecimento, 1996.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Portaria nº 368, de 04/09/97.
Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Elaboração
para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Brasília: Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, 1997.
- BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório
Nacional de Referência Animal. Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem
animal e seus ingredientes: II - Métodos físicos e químicos. Brasília: Ministério da Agricultura,
1981.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Portaria nº 101,
de 17.08.93. Métodos de Análise Microbiológica para Alimentos. 1991/1992 - 2a. revisão.
Brasília: Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, 1993.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Plano Nacional de Controle de
Resíduos em Produtos de Origem Animal. Instrução Normativa nº 42, de 20/12/99. Brasília:
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 1999.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Portaria nº 371, de 04/09/97.
Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos. Brasília: Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, 1997.
- BRASIL. Ministério da Agricultura. RIISPOA - Regulamento da Inspeção Industrial e
Sanitária de Produtos de Origem Animal. Decreto nº 30691, de 29/03/52. Brasília: Ministério da
Agricultura, 1952.
- Norma A6 - Codex Alimentarius. Norma geral para queijos.
- EMBRAPA AGROINDÚSTRIA TROPICAL. Projeto de Apoio ao Desenvolvimento de
Tecnologia Agropecuária para o Brasil - PRODETAB. Avaliação e Adequação de Técnicas de
Produção para a Melhoria da Qualidade de Produtos Regionais Derivados do Leite Produzidos
nos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte (em execução) - Coordenadora do Projeto: Renata
Tieko Nassu - Pesquisadora III.
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- GUERRA, T.M.M. Influência do Sorbato de Potássio sobre a Vida Útil do queijo de Manteiga
(Requeijão do Norte). Universidade Federal de Pernambuco. Tese de mestrado, 1995. 59p.
- RIBEIRO, J.ª O genuíno Requeijão do Nordeste. Boletim do Leite, Ano I, nº 13, p. 13-16.
Setembro de 1947.
- VENTURA, R.F. Requeijões do Nordeste: tipos e fabricações. Revista do Instituto de
Laticínios Cândido Tostes. Juiz de Fora, v.42, n. 254, p.3-21, 1987
- Norma FIL 50C: 1995 - Leite e produtos lácteos - método de amostragem.
4. Composição e Requisitos:
4.1. Composição:
4.1.1. Ingredientes Obrigatórios:
4.1.1.1. Leite Integral ou padronizado ou semi-desnatado ou desnatado.
4.1.1.2. Manteiga da terra ou manteiga de garrafa.
4.1.1.3. Ácidos orgânicos de grau alimentício (lático, cítrico, acético).
4.1.2. Ingredientes Opcionais:
4.1.2.1. Cloreto de sódio, além das demais especificações contempladas na Portaria nº 146/96 MA.
4.2. Requisitos:
4.2.1. Características sensoriais.
4.2.1.1. Consistência: macia, tendendo à untuosidade.
4.2.1.2. Textura: fechada, semi-friável, com pequenos orifícios mecânicos contendo gordura
líquida no seu interior.
4.2.1.3. Cor: amarelo-palha.
4.2.1.4. Sabor: pouco acentuado, lembrando manteiga, levemente ácido e podendo ser salgado.
4.2.1.5. Odor: pouco pronunciado, lembrando manteiga.
4.2.1.6. Crosta: fina, sem trinca.
4.2.2. Formato e peso: Variáveis.
4.2.3. Requisitos físico-químicos:
O Queijo de Manteiga é um queijo com teor de gordura nos sólidos totais (GST) variando entre
25% e 55% de GST. Classifica-se, quanto ao teor de umidade, como Queijo de Média até Alta
Umidade, devendo, dessa forma, apresentar um teor máximo de umidade de 54,9% m/m.
4.2.4. Características distintivas do processo de elaboração:
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4.2.4.1. Obtenção de massa coagulada através de acidificação direta do leite com ácido orgânico
de grau alimentício, remoção parcial do soro, lavagem com água quente ou leite quente, fusão da
massa, adição exclusivamente de manteiga da terra ou manteiga de garrafa, adição de sal,
transferência da massa fundida para formas, resfriamento, embalagem e estocagem refrigerada
até 10ºC.
4.2.5. Acondicionamento:
Embalagem bromatologicamente apta, com ou sem vácuo.
4.2.6. Condição de conservação e comercialização:
O Queijo de Manteiga deverá manter-se a uma temperatura não superior a 10º C.
5. Aditivos e Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração:
5.1. Aditivos:
São autorizados os aditivos previstos no item 5 do Regulamento Técnico de Identidade e
Qualidade de Queijos, para queijos de média e alta umidade (Portaria nº 146/96 - MA).
5.2. Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração:
5.2.1. Bicarbonato de sódio.
6. Contaminantes:
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pelo Regulamento específico.
7. Higiene:
7.1. Considerações Gerais:
As práticas de higiene para elaboração de produto devem estar de acordo com o Regulamento
Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para
Estabelecimento Elaboradores/Industrializadores de Alimentos (Portaria nº 368/97 - MA). O
leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meios mecânicos adequados.
7.2. Considerações Particulares:
Durante o processo de fusão, o produto deverá ser submetido a cocção em temperatura mínima
de 85ºC (oitenta e cinco graus Celsius), ao menos por 15 minutos.
7.3. Critérios Macroscópicos:
O produto não deverá conter impurezas ou substâncias estranhas de qualquer natureza.
7.4. Critérios Microscópicos:
O produto não deverá apresentar substâncias microscópicas estranhas de qualquer natureza.
7.5. Critérios Microbiológicos:
155

O queijo de manteiga deverá obedecer aos critérios estabelecidos para queijo de médio ou alto
teor de umidade no "Regulamento Técnico Geral para Fixação dos Requisitos Microbiológicos
de Queijos" ( Portaria nº 146/96 - MA).
8. Pesos e Medidas:
Aplica-se o Regulamento específico.
9. Rotulagem:
9.1. Aplica-se a legislação específica.
9.2. Será designado como "Queijo de Manteiga" ou "Queijo do Sertão".
10. Métodos Analíticos .
- BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório
Nacional de Referência Animal. Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem
animal e seus ingredientes: II - Métodos físicos e químicos. Brasília: Ministério da Agricultura,
1981.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Portaria nº 101,
de 17.08.93. Métodos de Análise Microbiológica para Alimentos. 1991/1992 - 2a. revisão.
Brasília: Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, 1993.
11. Amostragem:
São seguidos os procedimentos recomendados na norma FIL 5O C: 1995.
D.O.U., 16/07/2001.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
GABINETE DO MINISTRO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 1 DE MARÇO DE 2004
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 87, inciso II, da Constituição, nos termos do disposto no
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, aprovado pelo
Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952, alterado pelos Decretos nº 1.255, de 25 de junho de
1962, nº 1.236, de 2 de setembro de 1994, nº 1.812, de 8 de fevereiro de 1996, e no 2.244, de 4
de junho de 1997;
Considerando a Resolução MERCOSUL GMC nº 44/98, por meio da qual se corrigiu a
Resolução MERCOSUL GMC nº 145/96, quanto à classificação de umidade do queijo Minas
Frescal, e o que consta do Processo nº 21000.000660/2004-01, resolve:
Art. 1º Incluir o termo Muito na expressão Alta Umidade nos itens 2.2 (Classificação), 4.2.3
(Requisitos Físico-Químicos) e 5.1 (Aditivos), no REGULAMENTO TÉCNICO PARA
FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DO QUEIJO MINAS FRESCAL, que
passam a ter a seguinte redação:
2.2. Classificação:
O Queijo Minas Frescal é um queijo semi-gordo, de muito alta umidade, a ser consumido fresco,
de acordo com a classificação estabelecida no 'Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade
de Queijos.'
.........................................................................
4.2.3. Requisitos Físico-Químicos:
Correspondem às características de composição e qualidade dos queijos de muito alta umidade e
semi-gordos, estabelecidos no 'Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos.'
............................................................................
5.1. Aditivos:
São autorizados os aditivos previstos no item 5. do 'Regulamento Técnico de Identidade e
Qualidade de Queijos' para queijos de muito alta umidade.(NR)
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RODRIGUES
D.O.U., 05/03/2004
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
GABINETE DO MINISTRO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 45, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista
o disposto na Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, regulamentada pelo Decreto nº 30.691,
de 29 de março de 1952, que dispõe sobre a Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de
Origem Animal, Considerando a Resolução MERCOSUL/GMC/RES. No 48/97, que aprovou o
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo Azul, e o que consta do Processo nº
21000.003344/2007-25, resolve:
Art. 1º Adotar o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo Azul, na forma
do Anexo à presente Instrução Normativa.
Art. 2º As empresas terão o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta
Instrução Normativa, para providenciarem a adequação dos registros dos produtos, promovendo
as alterações necessárias.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
REINHOLD STEPHANES

ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE QUEIJO AZUL
1. ALCANCE
1.1. Objetivo:
Estabelecer a identidade e os requisitos mínimos de qualidade exigidos do Queijo Azul destinado
ao consumo humano.
1.2. Âmbito de aplicação:
O presente Regulamento referese ao Queijo Azul destinado ao comércio interestadual ou
internacional.
2. DESCRIÇÃO
2.1. Definição:
Entende-se por Queijo azul o produto obtido da coagulação do leite por meio de coalho e/ou
outras enzimas coagulantes apropriadas, complementado ou não pela ação de bactérias lácticas
específicas, e mediante um processo de fabricação que utiliza fungos específicos (Penicillium
roqueforti), complementados ou não pela ação de fungos e/ou leveduras subsidiárias,
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encarregadas de conferir ao produto características típicas durante os processos de elaboração e
maturação.
2.2. CLASSIFICAÇÃO
2.2.1. O Queijo Azul é um queijo gordo e de umidade média a alta, de acordo com a
classificação estabelecida no "Regulamento Técnico Geral de Identidade e Qualidade de
Queijos".
2.3. DESIGNAÇÃO (Denominação de venda):
Será denominado " Queijo Azul".
3. REFERÊNCIAS
Regulamento Técnico Geral MERCOSUL para Fixação de Requisitos Microbiológicos de
Queijos.
Regulamento Técnico Geral MERCOSUL sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas
Práticas de Fabricação para Estabelecimentos de Elaboração e Industrialização de Alimentos.
Regulamento Técnico Geral MERCOSUL de Identidade e Qualidade de Queijos.
Norma FIL 4A: 1982. Queijos e Queijos Processados. Determinação do Conteúdo de Sólidos
Totais. (Método de Referência)
Norma FIL 5B: 1986. Queijos e Produtos Processados de Queijos Conteúdo de Gordura.
Norma FIL 50C: 1995. Leite e Produtos Lácteos Métodos de Amostragem.
Norma A6 do Codex Alimentarius Norma Geral para Queijos.
Norma FIL 99A: 1987. Avaliação Sensorial de Produtos Lácteos.
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS
4.1. COMPOSIÇÃO
4.1.1. Ingredientes obrigatórios:
4.1.1.1. Leite e/ou leite reconstituído padronizados ou não em seu teor de gordura; os leites
empregados na elaboração do Queijo Azul deverão proceder das espécies bovina, ovina ou
caprina e podem ser utilizados isoladamente ou em misturas;
4.1.1.2. Coalho e outras enzimas apropriadas;
4.1.1.3. Cloreto de sódio; e
4.1.1.4. Cultivos de Penicillium roqueforti.
4.1.2. Ingredientes Opcionais:
4.1.2.1. Leite em concentrado;
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4.1.2.2. Creme;
4.1.2.3. Leite em pó;
4.1.2.4. Caseinatos alimentícios;
4.1.2.5. Proteínas lácteas;
4.1.2.6. Outros sólidos de origem Láctea;
4.1.2.7. Cultivos de bactérias lácteas específicas;
4.1.2.8. Cultivos de fungos e/ou leveduras subsidiárias para maturação; e
4.1.2.9. Cloreto de cálcio.
4.2. REQUISITOS
4.2.1. Características Sensoriais
4.2.1.1. Consistência: semidura, quebradiça ou semidura pastosa.
4.2.1.2. Textura: aberta, com desenvolvimento de mofos distribuídos de maneira razoavelmente
uniforme, com veias de cor verde, verde-azulado ou verde-acinzentado.
4.2.1.3. Cor: branco a branco-amarelado uniformes, com veias características de cor verde,
verde-azulado ou verde- acinzentado.
4.2.1.4. Sabor: picante, salgado, característico.
4.2.1.5. Odor: característico acentuado.
4.2.1.6. Casca: rugosa, frágil, sem trinca irregular. Eventualmente pode apresentar untuosidade
superficial, de cor ligeiramente cinza e/ou incipiente desenvolvimento de fungos e/ou leveduras
subsidiárias.
4.2.1.7. Olhos: não possui. Eventualmente poderá apresentar alguns poucos olhos pequenos e
disseminados e/ou algumas aberturas (olhos mecânicos).
4.2.2. FORMATO E PESO
4.2.2.1. Formato: cilíndrico.
4.2.2..2. Peso: dois a treze quilos.
4.2.3. REQUISITOS FÍSICO-QUÍMICOS
4.2.3.1. O Queijo Azul obedecerá às características de composição e qualidade dos queijos de
média ou alta umidade e gordos estabelecidas no "Regulamento Técnico Geral de Identidade e
Qualidade de Queijos".
4.2.4. CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO
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4.2.4.1. Obtenção de uma massa por coagulação do leite por coalho e/ou outras enzimas
coagulantes específicas, complementada ou não por ação de bactérias lácticas específicas,
cortadas em grãos grandes, agitada sem aquecimento, dessorada, dessorada somente depois de
uma fermentação, salgada e maturada à temperatura inferior a 15ºC.
4.2.4.2. Estabilização e Maturação: o Queijo Azul deverá ser maturado pelo tempo necessário
para atingir suas características específicas (pelo menos 35 (trinta e cinco) dias a uma
temperatura inferior a 15ºC).
4.2.5. ACONDICIONAMENTO:
Em embalagens ou invólucros plásticos ou alumínio ou de estanho, com ou sem vácuo, ou
acondicionado em embalagens ou invólucros bromatologicamente aptos.
4.2.6. CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO: o Queijo Azul deve conservar-se durante sua
comercialização a uma temperatura inferior a 8ºC.
5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO
5.1. Aditivos: no Queijo Azul são autorizados os aditivos previstos no item 5, do "Regulamento
Técnico Geral de Identidade e Qualidade de Queijos" para queijos de alta e média umidade.
Autoriza-se, ainda, o uso de lípases e proteases (b.p.f.).
5.2. Coadjuvantes de tecnologia/fabricação: não são autorizados.
6. CONTAMINANTES
6.1. Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades
superiores aos limites estabelecidos pelo Regulamento correspondente.
7. HIGIENE
7.1. Considerações gerais
As práticas de higiene para elaboração destes produtos deverão estar de acordo com o
Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação
para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos.
O leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meios mecânicos adequados e submetido à
pasteurização ou tratamento térmico equivalente para assegurar fosfatase residual negativa
(A.O.A.C. 15ª edição, 1990, 979. 13, p.823.) combinado ou não com outros processos físicos e
biológicos que garantam a inocuidade do produto.
Fica excluído de ser submetido à pasteurização, ou tratamento térmico, o leite higienizado que se
destine à elaboração de queijos que se submetam a um processo de maturação a uma temperatura
superior a 5ºC, durante um período superior a 60 (sessenta) dias.
7.2. Critérios Macroscópicos
O produto não deverá conter impurezas ou substâncias de qualquer natureza.
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7.3. Critérios Microscópicos
O produto não deverá apresentar substâncias microscópicas estranhas de qualquer natureza.
7.4. Critérios Microbiológicos
O Queijo Azul deverá obedecer ao estabelecido no "Regulamento Técnico Geral para Fixação de
Requisitos Microbiológicos de Queijos, para Queijo", para queijos de média umidade.
8. PESOS E MEDIDAS
Será aplicado o Regulamento correspondente.
9. ROTULAGEM
Será aplicado o ponto 9 ROTULAGEM, do "Regulamento Técnico Geral de Identidade e
Qualidade de Queijos".
Será denominado "Queijo Azul".
Quando na sua elaboração forem utilizados leites das espécies ovinos e/ou caprina, isoladamente
ou em misturas com leite da espécie bovina, deverá constar da lista de ingredientes os tipos de
leite empregados, utilizando-se a denominação genérica "leite" para a espécie bovina e "leite de
ovelha" e/ou "leite de cabra" quando correspondente.
10. MÉTODOS DE ANÁLISE
Umidade: FIL 4A. 1982
Gordura: FIL 5B. 1986
11. AMOSTRAGEM
Serão seguidos os procedimentos recomendados na Norma FIL 50C: 1995.
D.O.U., 24/10/2007 - Seção 1
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
GABINETE DO MINISTRO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007
__________________________________________________________ Veja Também
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista
o disposto na Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, regulamentada pelo Decreto nº 30.691,
de 29 de março de 1952, que dispõe sobre a Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de
Origem Animal, considerando a Resolução MERCOSUL/GMC/RES. Nº 47/97, que aprovou o
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leites Fermentados, e o que consta do
Processo nº 21000.003345/2007-70, resolve:
Art. 1º Adotar o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leites Fermentados,
anexo à presente Instrução Normativa.
Art. 2º As empresas têm o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta
Instrução Normativa, para providenciarem a adequação dos registros dos produtos, promovendo
as alterações necessárias.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
REINHOLD STEPHANES

ANEXO
REGULAMENTO
FERMENTADOS

TÉCNICO

DE

IDENTIDADE

E

QUALIDADE

DE

LEITES

1. Alcance
1.1. Objetivo:
Estabelecer a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverão atender os leites
fermentados destinados ao consumo humano.
1.2. Âmbito de Aplicação:
O presente Regulamento se refere aos Leites Fermentados destinados ao comércio interestadual
ou internacional.
2. Descrição
2.1. Definição:
Entende-se por Leites Fermentados os produtos adicionados ou não de outras substâncias
alimentícias, obtidas por coagulação e diminuição do pH do leite, ou reconstituído, adicionado
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ou não de outros produtos lácteos, por fermentação láctica mediante ação de cultivos de
microorganismos específicos.
Estes microorganismos específicos devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto final
durante seu prazo de validade.
2.1.1. Iogurte, Yogur ou Yoghurt: Entende-se por Iogurte, Yogur ou Yoghurt daqui em diante o
produto incluído na definição 2.1 cuja fermentação se realiza com cultivos protosimbióticos de
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, aos
quais se podem acompanhar, de forma complementar, outras bactérias ácido-lácticas que, por sua
atividade, contribuem para a determinação das características do produto final.
2.1.2. Leite Fermentado ou Cultivado: entende-se por Leite Fermentado ou Cultivado o produto
incluído na definição 2.1 cuja fermentação se realiza com um ou vários dos seguintes cultivos:
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium sp, Streptococus salivarius subsp
thermophilus e/ou outras bactérias acido lácticas que, por sua atividade, contribuem para a
determinação das características do produto final.
2.1.2.1. Leite Acidófilo ou Acidofilado: entende-se por Leite Acidófilo ou Acidofilado o produto
incluído na definição 2.1.2 cuja fermentação se realiza exclusivamente com cultivos de
Lactobacillus acidophilus.
2.1.3. Kefir: entende-se por Kefir o produto incluído na definição 2.1 cuja fermentação se realiza
com cultivos acido-lácticos elaborados com grãos de Kefir, Lactobacillus kefir, espécies dos
gêneros Leuconostoc, Lactococcus e Acetobacter com produção de ácido láctico, etanol e
dióxido de carbono. Os grãos de Kefir são constituídos por leveduras fermentadoras de lactose
(Kluyveromyces marxianus) e leveduras não fermentadoras de lactose (Saccharomyces
omnisporus e Saccharomyces cerevisae e Saccharomyces exiguus), Lactobacillus casei,
Bifidobaterium sp e Streptococcus salivarius subsp thermophilus.
2.1.4. Kumys: entende-se por Kumys o produto incluído na definição 2.1 cuja fermentação se
realiza com cultivos de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus e Kluyveromyces marxianus.
2.1.5. Coalhada ou Cuajada: entende-se por Coalhada ou Cuajada o produto incluído na
definição 2.1. cuja fermentação se realiza por cultivos individuais ou mistos de bactérias
mesofílicas produtoras de ácido láctico.
2.2. Classificação
2.2.1. De acordo com o conteúdo de matéria gorda, os leites fermentados se classificam em:
2.2.1.1. Com creme: aqueles cuja base láctea tenha um conteúdo de matéria gorda mínima de
6,0g/100g.
2.2.1.2. Integrais ou Enteros: aqueles cuja base láctea tenha um conteúdo de matéria gorda
mínima de 3,0g/100g.
2.2.1.3. Parcialmente desnatados: aqueles cuja base láctea tenha um conteúdo de matéria gorda
máxima de 2,9g/100g.
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2.2.1.4. Desnatados: aqueles cuja base láctea tenha um conteúdo de matéria gorda máxima de
0,5g/100g.
2.2.2. Quando em sua elaboração tenham sido adicionados ingredientes opcionais não lácteos,
antes, durante ou depois da fermentação, até um máximo de 30% m/m, classificam-se como
leites fermentados com adições.
2.2.2.1. No caso em que os ingredientes opcionais sejam exclusivamente açúcares,
acompanhados ou não de glicídios (exceto polissacarídeos e polialcoóis) e/ou amidos ou amidos
modificados e/ou maltodextrina e/ou se adicionam substâncias aromatizantes/saborizantes,
classificam-se como leites fermentados com açúcar, açucarados ou adoçados e/ou
aromatizados/saborizados.
2.3. Designação (Denominação de venda):
As denominações consideradas no presente regulamento estão reservadas aos produtos cuja base
láctea não contenha gordura e/ou proteínas de origem nãoláctea.
As denominações consideradas neste regulamento estão reservadas aos produtos que não tenham
sido submetidos a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Os microrganismos dos
cultivos utilizados devem ser viáveis e ativos e estar em concentração igual ou superior àquela
definida no subitem 4.2.3. no produto final e durante seu prazo de validade.
2.3.1. O produto definido em 2.1.1 em cuja elaboração tenham sido utilizados exclusivamente
ingredientes lácteos, designar-se á: "Iogurte", ou "Yoghrt", ou "Iogurte Natural", ou " Yogur
Natural", ou "Yoghurt Natural" mencionando as expressões "Com creme", "Integral",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
O produto definido em 2.1.1 correspondente à classe 2.2.1.4, em cuja elaboração tenham sido
adicionados exclusivamente ingredientes lácteos e amidos ou amidos modificados em uma
proporção não maior que 1% (m/m) e/ou espessantes/estabilizantes contemplados na Tabela 4,
todos como únicos ingredientes opcionais nãolácteos, designar-se-á: "Iogurte", ou "Yoghurt", ou
"Yoghurt", mencionando a expressão "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
O produto definido em 2.1.1, em cuja elaboração tenham sido utilizados exclusivamente
ingredientes lácteos, que corresponda à classificação "Integral" ou "Entero", segundo 2.2.1 e
4.2.2, e que apresente consistência firme, poderá opcionalmente designar-se: "Iogurte
Tradicional", ou "Yogur Tradicional", ou "Yoghrt Tradicional".
Poderá utilizar-se a expressão "Clássico" no lugar de "Tradicional".
Poderá ser mencionada a presença de bifidobactérias sempre que se atenda o estabelecido em
4.2.3.
2.3.2. O produto definido em 2.1.1 que corresponda à classificação 2.2.2 designar-se-á: "Iogurte
com ... (1)...", ou "Yogur com ... (1)...", ou "Yogur com.....(1)", ou "Yoghurt com...(1)..", ou
"Yoghurt com ... (1)....." preenchendo o espaço em branco (1) com o nome da(s) substâncias(s)
alimentícia(s) adicionada(s) que confere(m) ao produto suas características distintivas. Deverão
ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral", "Entero", "Parcialmente
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Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2. Poderá ser mencionada a
presença de bifidobactérias sempre que se atenda o estabelecido em 4.2.3.
2.3.3. O produto definido em 2.1.1 que corresponda à classificação 2.2.2.1 designar-se-á:
"Iogurte Adoçado", ou "Yogur Endulzado", ou "Yoghurt Endulzado", ou "Iogurte Sabor...(2)...",
ou "Yogur Sabor...(2)...", ou "Yoghurt Sabor...(2)....", ou "Iogurte Adoçado Sabor...(2)....", ou
"Yogur Endulzado Sabor....(2)....", ou "Yogurt Endulzado Sabor....(2)...." preenchendo o espaço
em branco (2) com o nome da(s) substâncias(s) aromatizante(s)/saborizante(s) utilizada(s) que
confere(m) ao produto suas características distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou " Entero",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
Poderá ser mencionada a presença de bifidobactérias sempre que se atenda o estabelecido em
4.2.3. Poderão ser utilizadas as expressões "com açúcar" ou "açucarado" no lugar de "adoçado".
2.3.4. O produto definido em 2.1.2 designar-se á: "Leite Fermentado" ou "Leite Cultivado" ou
"Leite Fermentado Natural" ou "Leite Cultivado Natural", mencionando as expressões "Com
creme", "Integral" ou "Entero", "Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda
a 2.2.1 e 4.2.2. Poderá ser mencionada a presença de bifidobactérias sempre que se atenda o
estabelecido em 4.2.3.
O produto definido em 2.1.2 correspondente à classe 2.2.1.4, em cuja elaboração tenham sido
adicionados exclusivamente ingredientes lácteos e amidos ou amidos modificados em uma
proporção não maior que 1% (m/m) e/ou espessantes/estabilizantes contemplados na tabela 4,
todos como únicos ingredientes opcionais não-lácteos, designar-se-á: "Leite Fermentado" ou
"Leite Cultivado" mencionando a expressão "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
2.3.5. O produto definido em 2.1.2 que corresponda à classificação 2.2.2 designar-se-á: "Leite
Fermentado com...(1)... " ou "Leite Cultivado com... (1)..." preenchendo o espaço em branco (1)
com o nome da(s) substâncias(s) alimentícias(s) adicionada(s) que confere(m) ao produto suas
características distintivas. Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme",
"Integral" ou "Entero", "Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e
4.2.2. Poderá ser mencionada a presença de bifidobactérias sempre que se atenda o estabelecido
em 4.2.3.
2.3.6. O produto definido em 2.1.2 que corresponda à classificação 2.2.2.1 designar-se-á: "Leite
Fermentado Adoçado", ou "Leite Cultivado Adoçado", ou "Leite Fermentado Sabor...(2)...", ou
"Leite Cultivado Sabor...(2)...", ou "Leite Fermentado Adoçado Sabor...( 2)...", ou "Leite
Cultivado Adoçado Sabor...(2)..." preenchendo o espaço em branco (2) com o nome da(s)
substância(s) aromatizante(s)/saborizante(s) utilizada(s) que confere(m) ao produto suas
características distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2. Poderá ser
mencionada a presença de bifidobactérias sempre que se atenda o estabelecido em 4.2.3.
Poderão ser utilizadas as expressões "com açúcar" ou "açucarado" no lugar de "adoçado".
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2.3.7. O produto definido em 2.1.2.1 designar-se-á "Leite Acidófilo" ou "Leite Acidófilo
Natural" ou "Leite Acidofilado Natural" mencionando as expressões "Com creme", "Integral",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
O produto definido em 2.1.2.1 correspondente à classe 2.2.1.4, em cuja elaboração tenham sido
adicionados exclusivamente ingredientes lácteos e amidos ou amidos modificados em uma
proporção não maior que 1% (m/m) e/ou espessantes/estabilizantes contemplados na tabela 4,
todos como únicos ingredientes opcionais nãolácteos, designar-se-á: "Leite Acidófilo" ou "Leite
Acidofilado", mencionando a expressão "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
2.3.8. O produto definido em 2.1.2.1 que corresponda à classificação 2.2.2 designar-se-á: "Leite
Acidófilo com ...(1)..." ou "Leite Acidofilado com.. ...(1)...", preenchendo o espaço em branco
(1) com o nome da(s) substância(s) alimentícia(s) adicionada(s) que confere( m) ao produto suas
características distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
2.3.9. O produto definido em 2.1.2.1 que corresponda à classificação 2.2.2.1 designar-se-á:
"Leite Acidófilo Adoçado", ou "Leite Acidofilado Adoçado", ou "Leite Acidófilo Sabor...(2)",
ou "Leite Acidofilado Sabor...(2)", ou "Leite Acidófilo Adoçado Sabor ...(2)...", ou "Leite
Acidofilado Adoçado Sabor......", preenchendo o espaço em branco (2) com o nome da(s)
substância(s) aromatizante(s)/saborizante( s) utilizada(s) que confere(m) ao produto suas
características distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
Poderão ser utilizadas as expressões "com açúcar" ou "açucarado" no lugar de "adoçado".
2.3.10. O produto definido em 2.1.3 designar-se-á "Kefir" ou "Kefir Natural", mencionando as
expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero", "Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado"
segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2. O produto definido em 2.1.3 correspondente à classe
2.2.1.4. em cuja elaboração tenham sido adicionados exclusivamente ingredientes lácteos e
amidos ou amidos modificados em uma proporção não maior que 1% (m/m) e/ou
espessantes/estabilizantes contemplados na tabela 4, todos como únicos ingredientes opcionais
não-lácteos designar-se-á "Kefir", mencionando a expressão "Desnatado" segundo corresponda a
2.2.1 e 4.2.2.
2.3.11. O produto definido em 2.1.3 que corresponda à classificação 2.2.2 designar-se-á: "Kefir
com...(1)..." preenchendo o espaço em branco (1) com o nome da(s) substância(s) alimentícia(s)
adicionada(s) que confere(m) ao produto suas características distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
2.3.12. O produto definido em 2.1.3 que corresponda à classificação 2.2.2.1 designar-se-á "Kefir
Adoçado", ou "Kefir Sabor...( 2)...", ou "Kefir Adoçado Sabor....(2)...." preenchendo o espaço
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em branco (2) com o nome da(s) substância(s) aromatizante(s)/saborizante( s) utilizada(s) que
confere(m) ao produto suas características distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
Poderão ser utilizadas as expressões "com açúcar" ou "açucarado" no lugar de "adoçado".
2.3.13. O produto definido em 2.1.4 designar-se-á "Kumys" ou "Kumys Natural" mencionando
as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero", "Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado"
segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
O produto definido em 2.1.4 correspondente à classe 2.2.1.4, em cuja elaboração tenham sido
adicionados exclusivamente ingredientes lácteos e amidos ou amidos modificados em uma
proporção não maior que 1% (m/m) e/ou espessantes/estabilizantes contemplados na tabela 4,
todos como únicos ingredientes opcionais não-lácteos, designar-se-á "Kumys" mencionando a
expressão "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
2.3.14. O produto definido em 2.1.4 que corresponda à classificação 2.2.2 designar-se-á "Kumys
com...(1)..." preenchendo o espaço em branco (1) com o nome da(s) substância(s) alimentícia(s)
adicionada(s) que confere(m) ao produto suas características distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
2.3.15. O produto definido em 2.1.4 que corresponda à classificação 2.2.2.1 designar-se-á
"Kumys Adoçado", ou "Kumys Sabor...( 2)...", ou "Kumys Adoçado Sabor...(2)..." preenchendo
o espaço em branco (2) com o nome da(s) substância(s) aromatizante(s)/saborizante( s)
utilizada(s) que confere(m) ao produto suas características distintivas. Deverão ser mencionadas
ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero", "Parcialmente Desnatado" ou
"Desnatado", segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
Poderão ser utilizadas as expressões "com açúcar" ou "açucarado" no lugar de "adoçado".
2.3.16. O produto definido em 2.1.5 designar-se-á "Coalhada", ou "Cuajada", ou "Coalhada
Natural", ou "Cuajada Natural" mencionando as expressões "Com creme", "Integral" ou
"Entero", "Parcialmente Desnatada" ou "Desnatada", segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
O produto definido em 2.1.5 correspondente à classe 2.2.1.4. em cuja elaboração tenham sido
adicionados exclusivamente ingredientes lácteos e amidos ou amidos modificados em uma
proporção não maior que 1% (m/m) e/ou espessantes/estabilizantes contemplados na tabela 4,
todos como únicos ingredientes opcionais não-lácteos, designar-se-á "Coalhada" ou "Cuajada",
mencionando a expressão "Desnatada" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
2.3.17. O produto definido em 2.1.5 que corresponda à classificação 2.2.2 designar-se-á
"Coalhada com...(1)..." ou "Cuajada com...(1)...", preenchendo o espaço em branco (1) com o
nome da(s) substância(s) alimentícia(s) adicionada(s) que confere(m) ao produto suas
características distintivas.
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Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatada" ou "Desnatada", segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
2.3.18. O produto definido em 2.1.5 que corresponda à classificação 2.2.2.1 designar-se-á
"Coalhada Adoçada", ou "Cuajada Endulzada", ou "Coalhada Sabor...(2)...", ou "Cuajada
Sabor...(2)...", ou "Coalhada Adoçada Sabor...(2)...", ou "Cuajada Endulzada Sabor...( 2)..."
preenchendo o espaço em branco (2) com o nome da(s) substância(s)
aromatizante(s)/saborizante(s) utilizada(s) que confere( m) ao produto suas características
distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatada" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
Poderão ser utilizadas as expressões "com açúcar" ou "açucarada" no lugar de "adoçada".
3. REFERÊNCIAS
Norma FIL 166 A: 1987. Contenido de Materia Grasa.
Norma FL 151:1991. Yogur. Extrato Seco.
Norma FIL 150:1991. Yogur. Acidez.
Norma FIL 163:1992. Norma de Identidad de Leches Fermentadas.
Norma FIL 20B:1993. Leche y produtos lácteos. Determinación de contenido de proteínas.
Norma FIL 117:1988. Recuento de bactérias lácticas totales.
Norma FIL 94B:1990. Recuento de levaduras específicas.
Norma FIL 50C:1995. Leche y productos lácteos. Métodos de muestreo.
Norma FIL 149:1991. Identidad de los cultivos productores de acido lactico.
Norma FIL 146: 1991. Yogur, Identificación de Microorganismos característicos.
Resolução GMC 80/96. Regulamento Técnico Mercosul Sobre as Condições HigiênicoSanitárias
e
de
Boas
Práticas
de
Fabricação
para
Estabelecimentos
Elaboradores/Industrializadores de Alimentos.
Resolução GMC 105/94. Regulamento Técnico Mercosul Sobre os Princípios de Transferência
de Aditivos Alimentares. CAC/Vol A: 1985.
Codex Alimentarius. Vol. 1A. 1995. Sección 5.3. Princípio de transferência de los aditivos
alimentarios en los alimentos.
Codex Alimentarius. Leche y Produtos Lácteos. Norma A11.
4. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS
4.1. Composição
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4.1.1. Ingredientes obrigatórios
Leite e/ou leite reconstituído padronizado em seu conteúdo de gordura. Cultivos de bactérias
lácticas e/ou cultivos de bactérias lácticas específicas, segundo corresponda às definições
estabelecidas em 2.1.1, 2.1.2, 2.1.2.1, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5.
4.1.2. Ingredientes opcionais Leite concentrado, creme, manteiga, gordura anidra de leite ou
butter oil, leite em pó, caseinatos alimentícios, proteínas lácteas, outros sólidos de origem láctea,
soros lácteos, concentrados de soros lácteos.
Frutas em forma de pedaços, polpa(s), suco(s) e outros preparados à base de frutas.
Maltodextrinas.
Outras substâncias alimentícias tais como: mel, coco, cereais, vegetais, frutas secas, chocolate,
especiarias, café, outras, sós ou combinadas.
Açúcares e/ou glicídios (exceto polialcoóis e polissacarídeos).
Cultivos de bactérias lácticas subsidiárias.
Amidos ou amidos modificados em uma proporção máxima de 1% (m/m) do produto final.
Os ingredientes opcionais não-lácteos, sós ou combinados deverão estar presentes em uma
proporção máxima de 30% (m/m) do produto final.
4.2. Requisitos
4.2.1. Características Sensoriais
4.2.1.1. Aspecto: consistência firme, pastosa, semisólida ou líquida.
4.2.1.2. Cor: branca ou de acordo com a(s) substância(s) alimentícia(s) e/ou corante(s)
adicionado(s).
4.2.1.3. Odor e Sabor: característico ou de acordo com a(s) substância(s) alimentícia(s) e/ou
substância(s) aromatizante(s)/saborizante(s) adicionada(s).
4.2.2. Requisitos Físico-Químicos
4.2.2.1. Os Leites Fermentados definidos em 2.1 deverão cumprir os requisitos físico-químicos
indicados na Tabela 1.
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Tabela 1

(*) Os leites fermentados com agregados, açucarados e/ou saborizados poderão ter conteúdo de
matéria gorda e proteínas inferiores, não devendo reduzir-se a uma proporção maior do que a
porcentagem de substâncias alimentícias não-lácteas, açúcares acompanhados ou não de glicídios
(exceto polissacarídeos e polialcoóis) e/ou amidos ou amidos modificados e/ou maltodextrina
e/ou aromatizantes/ saborizantes adicionados.
4.2.2.2. Os leites fermentados considerados no presente regulamento deverão cumprir, em
particular, os requisitos físico-químicos que figuram na Tabela 2.
Tabela 2

4.2.3. Contagem de microrganismos específicos: os leites fermentados deverão cumprir os
requisitos considerados na Tabela 3 durante seu período de validade.
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Tabela 3

(*) No caso em que se mencione o uso de bifidobactérias, a contagem será de no mínimo 106
UFC de bifidobactérias/g.
4.2.4. Tratamento Térmico: os leites fermentados não deverão ter sido submetidos a qualquer
tratamento térmico após a fermentação.
Os microrganismos dos cultivos utilizados devem ser viáveis e ativos e estar em concentração
igual ou superior àquela definida no subitem 4.2.3. no produto final e durante seu prazo de
validade.
4.3. Acondicionamento: os leites fermentados deverão ser envasados com materiais adequados
para as condições de armazenamento previstas de forma a conferir ao produto uma proteção
adequada.
4.4. Condições de Conservação e Comercialização: os leites fermentados deverão ser
conservados e comercializados à temperatura não superior a 10oC.
5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO
5.1. Aditivos
5.1.1. Não se admite o uso de aditivos na elaboração de leites fermentados definidos no subitem
2.1 para os quais se tenham utilizado exclusivamente ingredientes lácteos. Excetua-se desta
proibição a classe "Desnatados", na qual se admite o uso dos aditivos espessantes/estabilizantes
contidos na Tabela 4.
5.1.2. Na elaboração de leites fermentados definidos em 2.1 correspondentes às classificações
2.2.2. e 2.2.2.1, admitir-se-á o uso de todos os aditivos que se encontram na Tabela 4, nas
concentrações máximas indicadas no produto final. Ficam excetuados da autorização do uso de
acidulantes, os leites fermentados adicionados exclusivamente de glicídios (com açúcar,
adoçados ou açucarados).
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5.1.3. Em todos os casos se admitirá a presença dos aditivos transferidos por meio dos
ingredientes opcionais em conformidade com o princípio de transferência de aditivos alimentares
(Res. GMC 105/94 - Princípios de Transferência de Aditivos Alimentares/Codex Alimentarius.
Volume 1A 1995. Seção 5.3.) e sua concentração no produto final não deverá superar a
proporção que corresponda à concentração máxima admitida no ingrediente opcional; quando se
tratar de aditivos indicados no presente Regulamento, não deverá superar os limites máximos
autorizados no mesmo. No caso particular do agregado de polpa de fruta ou preparado de fruta,
ambos de uso industrial, admitir-se-á, além disso, a presença de ácido sórbico e seus sais de
sódio, potássio e cálcio em uma concentração máxima de 300 miligramas por quilograma
(expressos em ácido sórbico) no produto final.
Tabela 4
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5.2. Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração
Não se admite o uso de coadjuvantes de tecnologia/elaboração.
6. Contaminantes
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores
aos limites estabelecidos pelo Regulamento específico.
7. Higiene
7.1. Considerações gerais
As práticas de higiene para elaboração do produto deverão estar de acordo com o Regulamento
Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para
Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos.
7.2. O leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meios mecânicos adequados e submetido à
pasteurização, ou tratamento térmico equivalente, para assegurar fosfatase residual negativa
(A.O.A.C. 15ª Ed. 1990, 979.13, p. 823) combinado ou não com outros processos físicos ou
biológicos que garantam a inocuidade do produto.
7.3. Critérios Macroscópicos e Microscópicos
O produto não deverá conter substâncias estranhas de qualquer natureza.
7.4. Critérios Microbiológicos
O produto deverá cumprir os requisitos indicados na Tabela 5.
Tabela 5
MICRORGANISMOS
Coliformes/g (30oC)
Coliformes/g (45ºC)
Bolores e leveduras/g

CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO
n=5 c=2
m=10M=100
n=5 c=2
m<3 M=10
n=5 c=2
m=50M=200

SITUAÇÃO

NORMA

4

FIL73A:1985

4

APHA 1992c.24(1)

2

FIL94B:1990
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(1) Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods 3rd. Ed., Edited by
Carl Vanderzant and Don F. Splittstoesser (APHA).
8. PESOS E MEDIDAS
Aplica-se o Regulamento correspondente.
9. ROTULAGEM
9.1. Aplica-se o Regulamento correspondente.
As denominações consideradas no presente Regulamento estão reservadas aos produtos em cuja
base Láctea não contenham gordura e/ou proteínas de origem não-láctea.
As denominações consideradas neste Regulamento estão reservadas aos produtos que não
tenham sido submetidos a qualquer tratamento térmico após a fermentação e nos quais os
microorganismos dos cultivos utilizados sejam viáveis e ativos e que estejam em concentração
igual ou superior àquela definida no subitem 4.2.3 no produto final e durante seu prazo de
validade.
9.2. O produto definido em 2.1.1, em cuja elaboração tenham sido utilizados exclusivamente
ingredientes lácteos designar-se-á: "Iogurte", ou "Yogur", ou "Yoghurt", ou "Iogurte Natural", ou
"Yogur Natural", ou "Yoghurt Natural" mencionando as expressões "Com creme", "Integral",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
O produto definido em 2.1.1 correspondente à classe 2.2.1.4, em cuja elaboração tenham sido
adicionados exclusivamente ingredientes lácteos e amidos ou amidos modificados em uma
proporção não maior que 1% (m/m) e/ou espessantes/estabilizantes contemplados na Tabela 4,
todos como únicos ingredientes opcionais nãolácteos, designar-se-á "Iogurte", ou "Yogur", ou
"Yoghurt" mencionando a expressão "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
O produto definido em 2.1.1, em cuja elaboração tenham sido utilizados exclusivamente
ingredientes lácteos, que corresponda à classificação "Integral" ou "Entero", segundo 2.2.1 e
4.2.2, e que apresente consistência firme, poderá opcionalmente designar-se: "Iogurte
Tradicional", "Yogur Tradicional" ou "Yoghurt Tradicional".
Poderá utilizar-se a expressão "Clássico" no lugar do "Tradicional".
Poderá ser mencionada a presença de bifidobactérias sempre que se atenda o estabelecido em
4.2.3.
9.3. O produto definido em 2.1.1 que corresponda à classificação 2.2.2 designar-se-á: "Iogurte
com...(1).........", ou "Yogur com .........(1)....", ou "Yoghurt com............(i)............" preenchendo
o espaço em branco (1) com o nome da(s) substâncias(s) alimentícia(s) adicionada(s) que
confere(m) ao produto suas características distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
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Poderá ser mencionada a presença de bifidobactérias sempre que se atenda o estabelecido em
4.2.3.
9.4. O produto definido em 2.1.1 que corresponda à classificação 2.2.2.1 designar-se-á: "Iogurte
Adoçado", ou "Yogur Endulzado", ou "Yoghurt Endulzado", ou "Iogurte Sabor......(2)........", ou
"Yogur Sabor.......(2)......", ou "Yoghurt Sabor........(2)......", ou "Iogurte Adoçado Sabor...(2)...",
ou "Yogur Endulzado Sabor...(2)...", ou "Yoghurt Endulzado Sabor...(2)....." preenchendo o
espaço em branco (2) com o nome da(s) substâncias(s) aromatizante(s)/saborizante(s)
utilizado(s) que confere(m) ao produto suas características distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" "Parcialmente
Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
Poderá ser mencionada a presença de bifidobactérias sempre que se atenda o estabelecido em
4.2.3.
Poderão ser utilizadas as expressões "com açúcar" ou "açucarado" no lugar de "adoçado".
9.5. O produto definido em 2.1.2. designar-se á: "Leite Fermentado", ou "Leite Cultivado", ou
"Leite Fermentado Natural", ou "Leite Cultivado Natural". Deverão ser mencionadas as
expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero", "Parcialmente Desnatado" ou
"Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
Poderá ser mencionada a presença de bifidobactérias sempre que se atenda o estabelecido em
4.2.3.
O produto definido em 2.1.2 correspondente à classe 2.2.1.4, em cuja elaboração tenham sido
adicionados exclusivamente ingredientes lácteos e amidos ou amidos modificados em uma
proporção não maior que 1% (m/m) e/ou espessantes/estabilizantes contemplados na tabela 4,
todos como únicos ingredientes opcionais não-lácteos, designar-se-á: "Leite Fermentado" ou
"Leite Cultivado" mencionando a expressão: "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
9.6. O produto definido em 2.1.2 que corresponda à classificação 2.2.2 designar-se-á: "Leite
Fermentado com....(1)... " ou "Leite Cultivado com..... (1)..." preenchendo o espaço em branco
(1) com o nome da(s) substâncias(s) alimentícias(s) adicionada(s) que confere(m) ao produto
suas características distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral", ou "Entero",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
Poderá ser mencionada a presença de bifidobactérias sempre que se atenda o estabelecido em
4.2.3.
9.7. O produto definido em 2.1.2 que corresponda à classificação 2.2.2.1 designar-se-á: "Leite
Fermentado Adoçado", ou "Leite Cultivado Adoçado", ou "Leite Fermentado Adoçado
Sabor......( 2)......", ou ...", "Leite Cultivado Adoçado Sabor.........(2)....." preenchendo o espaço
em branco (2) com o nome da(s) substância(s) aromatizante(s)/saborizante(s) utilizada(s) que
confere(m) ao produto suas características distintivas.
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Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
Poderá ser mencionada a presença de bifidobactérias sempre que se atenda o estabelecido em
4.2.3.
Poderão ser utilizadas as expressões "com açúcar" ou "açucarado" no lugar de "adoçado".
9.8. O produto definido em 2.1.2.1 designar-se-á "Leite Acidófilo" ou "Leite Acidofilado"ou
"Leite Acidófilo Natural" ou "Leite Acidofilado Natural" mencionando as expressões "Com
creme", "Integral" ou "Entero", "Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda
a 2.2.1 e 4.2.2.
O produto definido em 2.1.2.1 correspondente à classe 2.2.1.4, em cuja elaboração tenham sido
adicionados exclusivamente ingredientes lácteos e amidos ou amidos modificados em uma
proporção não maior que 1% (m/m) e/ou espessantes/estabilizantes contemplados na tabela 4,
todos como únicos ingredientes opcionais nãolácteos, designar-se-á: "Leite Acidófilo" ou "Leite
Acidofilado" mencionando a expressão "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
9.9. O produto definido em 2.1.2.1 que corresponda à classificação 2.2.2 designar-se-á "Leite
Acidófilo com............(1).......", ou "Leite Acidofilado com..........(1)........" preenchendo o espaço
em branco (1) com o nome da(s) substância(s) alimentícia(s) adicionada( s) que confere(m) ao
produto suas características distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões: "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
9.10. O produto definido em 2.1.2.1 que corresponda à classificação 2.2.2.1 designar-se-á "Leite
Acidófilo Adoçado.........( 2)........", ou "Leite Acidofilado Adoçado", ou "Leite Acidófilo
Sabor......(2)....", ou "Leite Acidofilado Sabor........(2).......", ou "Leite Acidófilo Adoçado
Sabor......(2)......", ou "Leite Acidofilado Adoçado Sabor.....(2)..." preenchendo o espaço em
branco (2) com o nome da(s) substância(s) aromatizante(s)/saborizante(s) utilizada(s) que
confere(m) ao produto suas características distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
Poderão ser utilizadas as expressões "com açúcar" ou "açucarado" no lugar de "adoçado".
9.11. O produto definido em 2.1.3 designar-se-á "Kefir" ou "Kefir Natural" mencionando as
expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero", "Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado"
segundo corresponda 2.2.1 e 4.2.2.
O produto definido em 2.1.3 correspondente à classe 2.2.1.4, em cuja elaboração tenham sido
adicionados exclusivamente ingredientes lácteos e amidos ou amidos modificados em uma
proporção maior que 1% (m/m) e/ou espessantes/estabilizantes contemplados na tabela 4, todos
como únicos ingredientes opcionais não-lácteos, designar-se-á "Kefir" mencionando a expressão
"Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
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9.12. O produto definido em 2.1.3 que corresponda à classificação 2.2.2 designar-se-á: "Kefir
com ....(1)...." preenchendo o espaço em branco (1) com o nome da(s) substância(s)
alimentícia(s) que confere(m) ao produto suas características distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado", segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
9.13. O produto definido em 2.1.3 que corresponda à classificação 2.2.2.1 designar-se-á: "Kefir
Adoçado", ou "Kefir Sabor .....(2).....", ou "Kefir Adoçado Sabor .....(2)....." preenchendo o
espaço em branco (2) com o nome da(s) substância(s) aromatizante( s)/saborizante(s) utilizada(s)
que confere(m) ao produto suas características distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
Poderão ser utilizadas as expressões "com açúcar" ou "açucarado" no lugar de "adoçado".
9.14. O produto definido em 2.1.4 designar-se-á "Kumys" ou "Kumys Natural" mencionando as
expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero", "Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado"
segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
O produto definido em 2.1.4 correspondente à classe 2.2.1.4, em cuja elaboração tenham sido
adicionados exclusivamente ingredientes lácteos e amidos ou amidos modificados em uma
proporção não maior que 1% (m/m) e/ou espessantes/estabilizantes contemplados na tabela 4,
todos como únicos ingredientes opcionais não-lácteos, designar-se-á "Kumys" mencionando a
expressão "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
9.15. O produto definido em 2.1.4 que corresponda à classificação 2.2.2 designar-se-á "Kumys
com......(1)..." preenchendo o espaço em branco (1) com o nome da(s) substância(s)
alimentícia(s) adicionada(s) que confere(m) ao produto suas características distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
9.16. O produto definido em 2.1.4 que corresponda à classificação 2.2.2.1 designar-se-á "Kumys
Adoçado", ou "Kumys Sabor......( 2)...", ou "Kumys Adoçado Sabor.....(2)..." preenchendo o
espaço em branco (2) com o nome da(s) substância(s) aromatizante( s)/saborizante(s) utilizada(s)
que confere(m) ao produto suas características distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatado" ou "Desnatado", segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
Poderão ser utilizadas as expressões "com açúcar" ou "açucarado" no lugar de "adoçado".
9.17. O produto definido em 2.1.5 designar-se-á "Coalhada", ou "Cuajada", ou "Coalhada
Natural", ou "Cuajada Natural", mencionando as expressões "Com creme", "Integral" ou
"Entero", "Parcialmente Desnatada" ou "Desnatada", segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
O produto definido em 2.1.5 correspondente à classe 2.2.1.4, em cuja elaboração tenham sido
adicionados exclusivamente ingredientes lácteos e amidos ou amidos modificados em uma
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proporção não maior que 1% (m/m) e/ou espessantes/estabilizantes contemplados na tabela 4,
todos como únicos ingredientes opcionais não-lácteos, designar-se-á "Coalhada" ou Cuajada,
mencionando a expressão "Desnatada" segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
9.18. O produto definido em 2.1.5 que corresponda à classificação 2.2.2 designar-se-á "Coalhada
com.....(1)....." ou Cuajada com.....(1)....." preenchendo o espaço em branco (1) com o nome
da(s) substância(s) alimentícia(s) adicionada(s) que confere(m) ao produto suas características
distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatada" ou "Desnatada", segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
9.19. O produto definido em 2.1.5 que corresponda à classificação 2.2.2.1 designar-se-á
"Coalhada Adoçada", ou "Cuajada Endulzada", ou "Coalhada Sabor.....(2)...", ou "Cuajada
Sabor......(2).....", ou "Coalhada Adoçada Sabor...(2)...", ou "Cuajada Endulzada Sabor...( 2)..."
preenchendo o espaço em branco (2) com o nome da(s) substância(s)
aromatizante(s)/saborizante(s) utilizada(s) que confere( m) ao produto suas características
distintivas.
Deverão ser mencionadas ainda as expressões "Com creme", "Integral" ou "Entero",
"Parcialmente Desnatada" ou "Desnatada", segundo corresponda a 2.2.1 e 4.2.2.
Poderão ser utilizadas as expressões "com açúcar" ou "açucarada" no lugar de "adoçada".
10. Métodos de Análise
Os métodos de análises recomendados são indicados nos subitens 4.2.2 e 7.4.
11. Amostragem
Seguem-se os procedimentos recomendados na Norma FIL 50C: 1995.
D.O.U., 24/10/2007 - Seção 1
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
GABINETE DO MINISTRO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 62, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011
O MINISTRO DE ESTADO, INTERINO, DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II,
da Constituição, tendo em vista o disposto na Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, no
Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, no Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952, e o
que consta do Processo nº 21000.015645/2011-88, resolve:
Art. 1º Alterar o caput, excluir o parágrafo único e inserir os §§ 1º ao 3º, todos do art. 1º, da
Instrução Normativa MAPA nº 51, de 18 de setembro de 2002, que passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo
A, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Cru Refrigerado, o
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Pasteurizado e o Regulamento
Técnico da Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel, em conformidade
com os Anexos desta Instrução Normativa.
§ 1º Esta Instrução Normativa é aplicável somente ao leite de vaca.
§ 2º Os aspectos relacionados à remuneração ao produtor baseada na qualidade do leite devem
ser estabelecidos mediante acordo setorial específico.
§ 3º O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA instituirá Comissão Técnica
Consultiva permanente, com vistas à avaliação das ações voltadas para a melhoria da qualidade
do leite no Brasil."(NR)
Art. 2º Alterar os Anexos I, IV, V e VI da Instrução Normativa MAPA nº 51, de 18 de setembro
de 2002, na forma dos Anexos I a IV desta Instrução Normativa.
Art. 3º Ficam revogados os Anexos II e III da Instrução Normativa MAPA nº 51, de 18 de
setembro de 2002.
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS VAZ

ANEXO I
"ANEXO I - REGULAMENTO TÉCNICO DE PRODUÇÃO, IDENTIDADE E QUALIDADE
DE LEITE TIPO A
1. Alcance
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1.1. Objetivo Fixar os requisitos mínimos que devem ser observados para a produção, a
identidade e a qualidade do leite tipo A.
1.2. Âmbito de Aplicação O presente Regulamento se refere ao leite tipo A destinado ao
comércio nacional.
2. Descrição
2.1. Definições
2.1.1. Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa e
ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite
de outros animais deve denominar-se segundo a espécie de que proceda;
2.1.2. Entende-se por Leite Pasteurizado tipo A o leite classificado quanto ao teor de gordura em
integral, semidesnatado ou desnatado, produzido, beneficiado e envasado em estabelecimento
denominado "Granja Leiteira", observadas as prescrições contidas no presente Regulamento
Técnico;
2.1.2.1. Imediatamente após a pasteurização, o produto assim processado deve apresentar teste
qualitativo negativo para fosfatase alcalina, teste positivo para peroxidase e enumeração de
coliformes a 30/35ºC (trinta/trinta e cinco graus Celsius) menor do que 0,3 NMP/mL (zero
vírgula três Número Mais Provável / mililitro) da amostra.
2.2. Designação (denominação de venda)
2.2.1. Leite Pasteurizado tipo A Integral;
2.2.2. Leite Pasteurizado tipo A Semidesnatado; e
2.2.3. Leite Pasteurizado tipo A Desnatado.
Deve constar a expressão "Homogeneizado" na rotulagem do produto, quando for submetido a
esse tratamento, nos termos do presente Regulamento Técnico.
3. Classificação e Características do Estabelecimento
3.1. Classificação: "Granja Leiteira" é o estabelecimento destinado à produção, pasteurização e
envase de leite Pasteurizado tipo A para o consumo humano, podendo, ainda, elaborar derivados
lácteos a partir de leite de sua própria produção.
3.2. Localização: localizada fora da área urbana, a Granja deve dispor de terreno para as
pastagens, manejo do gado e construção das dependências e anexos, com disponibilidade para
futura expansão das edificações e aumento do plantel. Deve estar situada distante de fontes
poluidoras e oferecer facilidades para o fornecimento de água de abastecimento, bem como para
a eliminação de resíduos e águas servidas.
A localização da Granja e o tratamento e eliminação de águas residuais devem sempre atender as
prescrições das autoridades e órgãos competentes. Deve estar afastada no mínimo 50 m
(cinqüenta metros) das vias públicas de tráfego de veículos estranhos às suas atividades, bem
como possuir perfeita circulação interna de veículos. Os acessos nas proximidades das
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instalações e os locais de estacionamento e manobra devem estar devidamente pavimentados de
modo a não permitir a formação de poeira e lama.
As demais áreas devem ser tratadas e/ou drenadas visando facilitar o escoamento das águas, para
evitar estagnação. A área das instalações industriais deve ser delimitada através de cercas que
impeçam a entrada de pequenos animais, sendo que as residências, quando existentes, devem
situar-se fora dessa delimitação. É vedada a residência nas construções destinadas às instalações
da Granja, como também a criação de outros animais (aves, suínos, por exemplo) na
proximidade das instalações.
3.3. Instalações e Equipamentos
3.3.1. Currais de espera e manejo: de existência obrigatória, devem possuir área mínima de 2,50
m2 (dois vírgula cinquenta metros quadrados) por animal a ser ordenhado, pavimentação de
paralelepípedos rejuntados, lajotas ou piso concretado, cercas de material adequado (tubos de
ferro galvanizado, correntes, réguas de madeira, etc.) e mangueiras com água sob pressão para
sanitização.
Destinados aos animais a serem ordenhados, o conjunto deve ser situado estrategicamente em
relação à dependência de ordenha.
Quando a Granja possuir outras instalações destinadas a confinamento, abrigo de touros, etc.,
que exijam a existência de currais específicos, devem ser separados dos currais dos animais de
ordenha .
3.3.2. Dependência de abrigo e arraçoamento: destinada somente para os fins mencionados, deve
observar às seguintes exigências:
3.3.2.1. Estrutura coberta bem acabada e de material de boa qualidade. Paredes, quando
existentes, em alvenaria, com acabamento e pintadas com tintas de cor clara. Como substitutivos
das paredes podem ser empregados tubos galvanizados, correntes ou outro material adequado;
3.3.2.2. Piso impermeável, revestido de cimento áspero ou outro material de qualidade superior,
com dimensões e inclinação suficiente para o fácil escoamento de águas e resíduos orgânicos;
3.3.2.3. Sistema de contenção de fácil limpeza e sanitização;
3.3.2.4. Manjedouras (cochos) de fácil limpeza e sanitização sem cantos vivos, revestidas com
material impermeável, de modo a facilitar o escoamento das águas de limpeza. Os bebedouros
devem igualmente ser de material de bom acabamento, côncavos e de fácil limpeza,
recomendando-se o uso de bebedouros individuais. Instalação de água sob pressão para limpeza.
3.3.3. Dependências de Ordenha: a ordenha, obrigatoriamente, deve ser feita em dependência
apropriada, destinada exclusivamente a esta finalidade, e localizada afastada da dependência de
abrigo arraçoamento, bem como de outras construções para alojamento de animais. Devem
observar as seguintes condições:
3.3.3.1. Construção em alvenaria, com pé-direito, iluminação e ventilação suficientes;
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3.3.3.2. Recomenda-se o emprego de parede ou meia-parede para proteção contra poeira, ventos
ou chuva. Estas podem ser revestidas com material que facilite a limpeza;
3.3.3.3. Piso impermeável, antiderrapante, revestido de cimento ou outro material de qualidade
superior, provido de canaletas de fundo côncavo, com dimensões e inclinação suficientes para
fácil escoamento de águas e resíduos orgânicos;
3.3.3.4. O teto deve possuir forro em material impermeável de fácil limpeza. Em se tratando de
cobertura em estrutura metálica com telhas de alumínio ou tipo "calhetão", é dispensado o forro;
3.3.3.5. Portas e caixilhos das janelas metálicos;
3.3.3.6. Instalação de água sob pressão, para limpeza e sanitização da dependência;
3.3.3.7. Sistema de contenção de fácil limpeza e sanitização, não sendo permitido nesta
dependência o uso de canzil de madeira;
3.3.3.8. Possuir, obrigatoriamente, equipamento para a ordenha mecânica, pré-filtragem e
bombeamento até o tanque de depósito (este localizado na dependência de beneficiamento e
envase) em circuito fechado, não sendo permitida a ordenha manual ou ordenha mecânica em
sistema semifechado, tipo "balde-ao-pé" ou similar.
O equipamento referido, constituído de ordenhadeiras, tubulações, bombas sanitárias e outros,
deve ser, conforme o caso, em aço inoxidável, vidro, fibra de vidro, ou outros materiais, desde
que observado o Regulamento Técnico específico. Deve possuir bom acabamento garantir
facilidade de sanitização mecânica e conservação.
Recomenda-se a instalação de coletores individuais de amostra no equipamento de ordenha.
3.3.4. Dependência de sanitização e guarda do material de ordenha: localizada anexa à
dependência de ordenha, deve observar, quanto às características da construção civil, as mesmas
condições da dependência de ordenha. As janelas devem ser providas de telas à prova de insetos.
Nesta dependência localizar-se-ão:
- os tanques para sanitização de ordenhadeiras e outros utensílios;
- tanques e bombas para a circulação de solução para sanitização do circuito de ordenha;
- prateleiras, estantes, suportes para a guarda de material e equipamentos utilizados na ordenha,
além do material usado na sanitização, tais como recipientes com soluções, escovas, etc. Os
tanques, prateleiras, estantes e suportes aqui mencionados devem ser construídos com material
adequado, tais como: revestimento em azulejo, fibra de vidro, alumínio ou similar. O
equipamento para a produção do vácuo deve ser situado em lugar isolado e de acesso externo.
3.3.5. Dependências de Beneficiamento, Industrialização e Envase
3.3.5.1. Localizadas no mesmo prédio da dependência de ordenha ou contíguas a esta,
obedecendo, entretanto, completo isolamento e permitindo a condução do leite da ordenha em
circuito fechado, através de tubulação menos extensa possível. Devem estar afastadas de outras
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construções para abrigo de animais. As características de construção civil devem atender às
condições exigidas pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) para uma usina de beneficiamento;
3.3.5.2. Devem dispor de equipamentos em aço inoxidável, de bom acabamento, para realização
das operações de beneficiamento e envase do leite, em sistema automático de circuito fechado,
constituído de refrigerador a placas para o leite proveniente da ordenha, tanque regulador de
nível constante provido de tampa, bombas sanitárias, filtro-padronizadora centrífuga,
pasteurizador, tanque isotérmico para leite pasteurizado e máquinas de envase. Não deve ser
aceito pelo SIF o resfriamento do leite pasteurizado pelo sistema de tanque de expansão;
3.3.5.3. O pasteurizador deve ser de placas e possuir painel de controle, termo-registrador
automático, termômetros e válvula automática de desvio de fluxo, bomba positiva ou
homogeneizador, sendo que a refrigeração a 4°C (quatro graus Celsius) máximos após a
pasteurização deve ser feita igualmente em seção de placas;
3.3.5.4. No conjunto de equipamentos, é obrigatório o emprego de homogeneizador, se a
validade do produto for superior a 24 h (vinte e quatro horas). Os equipamentos devem ser
localizados de acordo com o fluxo operacional, com o espaçamento entre si, e entre as paredes e
divisórias, que proporcione facilidades de operação e sanitização;
3.3.5.5. Para a fabricação de outros produtos lácteos devem ser previstas as instalações
equipamentos exigidos em normas ou Regulamentos Técnicos do Ministério da Agricultura,
Pecuária Abastecimento.
3.3.6. Câmara Frigorífica: com capacidade compatível com a produção da Granja, a câmara deve
ser situada anexa à dependência de beneficiamento e em fluxo lógico em relação ao local de
envase e à expedição. São aceitas câmaras pré-moldadas ou construídas em outros materiais,
desde que de bom acabamento e funcionamento. As aberturas devem ser de aço inoxidável, fibra
de vidro ou outro material adequado. A câmara deve possuir termômetro de leitura para o
exterior e assegurar a manutenção do leite em temperatura máxima de 4°C (quatro graus
Celsius), e os demais produtos, conforme indicação tecnológica.
3.3.7. Dependências de recepção e sanitização de caixas plásticas: possuindo as mesmas
características físicas relativas ao pédireito, piso, paredes e teto da dependência de
beneficiamento envase, devem ser situadas anexas à mesma, porém isoladas, com abertura
apenas suficiente para passagem das caixas lavadas. Na sua localização deve ser levada em conta
a posição do local de envase, de forma que ofereçam facilidade ao fluxo de caixas lavadas até o
mesmo. As suas dimensões devem ser suficientes para comportar os tanques ou máquinas para
lavagem e oferecer espaço para a guarda da quantidade de caixas em uso. Os tanques devem ser
construídos em alvenaria, revestidos com azulejos ou outro matéria adequado. Não se permite o
uso de tanques tipo caixas de cimento - amianto. Devem ser providas de instalação de água sob
pressão. No local de descarga das caixas, a cobertura deve ser projetada para o exterior, de modo
a oferecer abrigo ao veículo.
3.3.8. Expedição: a expedição deve ser localizada levando-se em conta a posição das câmaras
frigoríficas e a saída do leite e dos demais produtos do estabelecimento. Deve estar separada da
recepção de caixas plásticas, considerada como "área suja", bem como ser provida de cobertura
com dimensões para abrigo dos veículos em operação.
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3.3.9. Laboratórios: os laboratórios devem estar devidamente equipados para a realização do
controle físico-químico e microbiológico do leite e demais produtos. Devem constar de áreas
específicas para os fins distintos acima mencionados, compatíveis com os equipamentos a serem
instalados, com volume de trabalho a ser executado e com as características das análises. Podem
ser localizados no prédio principal ou dele afastados. As características físicas da construção,
relativas ao piso, paredes, portas e janelas devem observar as mesmas da dependência de
beneficiamento e envase, com exceção do pédireito, que pode ser inferior, e do forro, que deve
estar presente, exigindo-se na sua confecção material apropriado, de fácil limpeza e conservação.
3.3.10. Dependência para guarda de embalagens: deve estar situada no prédio da dependência de
beneficiamento e envase ou num dos seus anexos.
3.3.11. Abastecimento de água: a fonte de abastecimento deve assegurar um volume total
disponível correspondente à soma de 100 l (cem litros) por animal a ordenhar e 6 l (seis litros)
para cada litro de leite produzido. Deve ser de boa qualidade e apresentar, obrigatoriamente, as
características de potabilidade fixadas no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de
Produtos de Origem Animal - RIISPOA.
Deve ser instalado equipamento automático de cloração, como medida de garantia de sua
qualidade microbiológica, independentemente de sua procedência;
3.3.11.1. Nos casos em que for necessário, deve ser feito o tratamento completo (floculação,
sedimentação, filtração, neutralização e outras fases);
3.3.11.2. Os reservatórios de água tratada devem ser situados com o necessário afastamento das
instalações que lhes possam trazer prejuízos e mantidos permanentemente tampados e isolados
através de cerca. Diariamente deve ser feito o controle da taxa de cloro;
3.3.11.3. Todas as dependências da granja destinadas à produção e abrigo de animais devem ter
mangueiras com água sob pressão, além de água quente nas seções de sanitização,
beneficiamento, industrialização e envase, bem como na de limpeza de caixas plásticas;
3.3.11.4. As mangueiras existentes nestas seções devem ser mantidas em suporte metálico. A
água de recuperação utilizada na refrigeração só pode ser reutilizada na produção de vapor.
3.3.12. Redes de esgotos e de resíduos orgânicos: todas as dependências da granja destinadas ao
abrigo, arraçoamento ou confinamento de animais e a dependência para ordenha devem ser
providas de canaletas de fundo côncavo, com largura, profundidade e inclinação suficientes para
fácil escoamento das águas e resíduos orgânicos, os quais, obrigatoriamente, devem ser
conduzidos por tubulação para fossas esterqueiras devidamente afastadas, não sendo permitida a
deposição em estrumeiras abertas;
3.3.12.1. Nas demais seções, a rede de esgotos deve constar de canaletas de fundo côncavo ou
ralos sifonados ligados a sistemas de tubulações para condução e eliminação, não se permitindo
o deságüe direto das águas residuais na superfície do terreno, devendo, no seu tratamento, ser
observadas as prescrições estabelecidas pelo órgão competente. As instalações sanitárias devem
ter sistema de esgotos independente.
3.3.13. Anexos e Outras Instalações
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3.3.13.1. Bezerreiro: o bezerreiro deve ser localizado em áreas afastadas das dependências de
ordenha e de beneficiamento, industrialização e envase, sendo que as características gerais da
construção devem observar às mesmas estabelecidas para a dependência de abrigo e
arraçoamento;
3.3.13.2. Dependência para isolamento e tratamento de animais doentes: de existência
obrigatória e específica para os fins mencionados, deve constar de currais, abrigos e piquetes,
devidamente afastados das demais construções e instalações, de forma que assegurem o
necessário isolamento dos animais;
3.3.13.3. Silos, depósitos de feno, dependência para preparo e depósito de ração, banheiro ou
pulverizadores de carrapaticidas e brete: estas instalações, quando existentes, devem ser situadas
em locais apropriados, suficientemente distanciadas das dependências de ordenha e de
beneficiamento, industrialização e envase, de modo a não prejudicar o funcionamento e higiene
operacional das mesmas;
3.3.13.4. Sala de máquinas: deve possuir área suficiente para comportar os equipamentos a serem
instalados, e, quando localizada no corpo do prédio, deve ser separada por paredes completas,
podendo ser aplicados elementos vazados tipo "cobogó" somente nas paredes externas, quando
existentes;
3.3.13.5. Caldeira: quando existente, deve ser localizada em prédio específico, guardando
adequado afastamento de quaisquer outras construções, observando-se a legislação específica.
Os depósitos de lenha ou de outros combustíveis devem ser localizados adequadamente e de
modo a não prejudicar a higiene e o funcionamento do estabelecimento;
3.3.13.6. Sanitários e vestiários: localizados de forma adequada ao fluxo de operários. Estas
instalações devem ser dimensionadas de acordo com o número de funcionários, recomendandose a proporção de 1 (um) lavatório, 1 (um) sanitário e 1(um) chuveiro para até 15 (quinze)
operários do sexo feminino e de 1 (um) chuveiro para até 20 (vinte) operários do sexo masculino.
Devem ainda ser quantificados de forma que sejam de uso separado: para os operários do setor
de beneficiamento e envase, e para os demais ligados aos trabalhos nas instalações de animais.
Observada esta mesma separação, os mictórios devem ser dimensionados na proporção de 1
(um) para cada 30 (trinta) homens. Não é permitida a instalação de vaso tipo "turco". Os
vestiários devem ser providos de armários, preferentemente metálicos, com telas que permitam
boa ventilação; devem ser individuais e com separação interna para roupas e calçados.
Quanto às características da construção, devem possuir paredes azulejadas até 1,50m (um vírgula
cinquenta metro), pisos impermeáveis, e forros adequados, ventilação e iluminação suficientes.
Os lavatórios devem ter à disposição, permanentemente, sabão líquido e neutro, toalhas
descartáveis de papel não reciclado e cestas coletoras;
3.3.13.7. Refeitório: quando necessário, os operários devem dispor de instalações adequadas para
as suas refeições, sendo proibido realizá-las nas dependências de trabalho ou em locais
impróprios;
3.3.13.8. Almoxarifado, escritórios e farmácia veterinária: localizados de modo a não permitir
acesso direto às dependências destinadas à produção e beneficiamento do leite, estas instalações
187

devem constar de dependências específicas para cada finalidade. O almoxarifado deve se
destinar à guarda dos materiais de uso geral nas instalações voltadas à produção e ao
beneficiamento do leite, possuindo dimensões suficientes para o depósito dos mesmos em locais
separados, de acordo com sua natureza;
3.3.13.9. Sede do Serviço de Inspeção Federal, composta de um gabinete com instalação
sanitária e vestiário. Os móveis, material e utensílios necessários devem ser fornecidos pelo
estabelecimento;
3.3.13.10. Garagem, oficinas e local para lavagem de veículos: estas instalações devem ser
situadas em setor específico, observando o devido afastamento das demais construções. Anexos
às mesmas devem ser depositados os materiais e insumos do setor, tais como máquinas, peças,
arados, pneus, etc.
4. Sanidade do Rebanho A sanidade do rebanho leiteiro deve ser atestada por médico veterinário,
nos termos discriminados abaixo e em normas e regulamentos técnicos específicos, sempre que
requisitado pelas Autoridades Sanitárias.
4.1. As atribuições do médico veterinário responsável pela granja leiteira incluem:
4.1.1. Controle sistemático de parasitoses;
4.1.2. Controle sistemático de mastites;
4.1.3. Controle rigoroso de brucelose (Brucella abortus) e tuberculose (Mycobacterium bovis): o
estabelecimento de criação deve cumprir normas e procedimentos de profilaxia e saneamento
com o objetivo de obter certificado de livre de brucelose e de tuberculose, em conformidade com
o Regulamento Técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e
Tuberculose Animal;
4.1.4. Controle zootécnico dos animais.
4.2. Não é permitido o processamento na Granja ou o envio de leite a Posto de Refrigeração ou
estabelecimento industrial adequado, quando oriundo de animais que:
4.2.1. Estejam em fase colostral;
4.2.2. Cujo diagnóstico clínico ou resultado positivo a provas diagnósticas indiquem presença de
doenças infecto-contagiosas que possam ser transmitidas ao homem através do leite;
4.2.3. Estejam sendo submetidos a tratamento com drogas e medicamentos de uso veterinário em
geral, passíveis de eliminação pelo leite, motivo pelo qual devem ser afastados da produção pelo
período recomendado pelo fabricante, de forma a assegurar que os resíduos da droga não sejam
superiores aos níveis fixados em normas específicas.
4.3. É proibido o fornecimento de alimentos com medicamentos às vacas em lactação, sempre
que tais alimentos possam prejudicar a qualidade do leite destinado ao consumo humano.
4.4. Qualquer alteração no estado de saúde dos animais, capaz de modificar a qualidade sanitária
do leite, constatada durante ou após a ordenha, deve implicar condenação imediata desse leite e
188

do conjunto a ele misturado. As fêmeas em tais condições devem ser afastadas do rebanho, em
caráter provisório ou definitivo, de acordo com a gravidade da doença.
4.5. É proibido ministrar alimentos que possam prejudicar os animais lactantes ou a qualidade do
leite, incluindo-se nesta proibição substâncias estimulantes de qualquer natureza, não aprovadas
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, capazes de provocarem aumento de
secreção láctea.
5. Higiene da Produção
5.1. Condições Higiênico-Sanitárias Gerais para a Obtenção da Matéria-Prima:
Devem ser seguidos os preceitos contidos no "Regulamento Técnico sobre as Condições
Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos
Elaboradores/Industrializadores de Alimentos, item 3: Dos Princípios Gerais HigiênicoSanitários das Matérias-Primas para Alimentos Elaborados / Industrializados", aprovado pela
Portaria MA nº 368, de 4 de setembro de 1997, para os seguintes itens:
5.1.1. Localização e adequação dos currais à finalidade;
5.1.2. Condições gerais das edificações (área coberta, piso, paredes ou equivalentes), relativas a
prevenção de contaminações;
5.1.3. Controle de pragas;
5.1.4. Água de abastecimento;
5.1.5. Eliminação de resíduos orgânicos;
5.1.6. Rotina de trabalho e procedimentos gerais de manipulação;
5.1.7. Equipamentos, vasilhame e utensílios;
5.1.8. Proteção contra a contaminação da matéria-prima;
5.1.9. Acondicionamento, refrigeração, estocagem e transporte.
5.2. Condições Higiênico-Sanitárias Específicas para a Obtenção da Matéria-Prima:
5.2.1. As tetas do animal a ser ordenhado devem sofrer prévia lavagem com água corrente,
seguindo-se secagem com toalhas descartáveis e início imediato da ordenha, com descarte dos
jatos iniciais de leite em caneca de fundo escuro ou em outro recipiente específico para essa
finalidade;
5.2.2. Em casos especiais, como os de alta prevalência de mamite causada por microrganismos
do ambiente, pode-se adotar o sistema de desinfecção das tetas antes da ordenha, mediante
técnica e produtos desinfetantes apropriados, adotando-se rigorosos cuidados para evitar a
transferência de resíduos desses produtos para o leite (secagem criteriosa das tetas antes da
ordenha);
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5.2.3. Após a ordenha, desinfetar imediatamente as tetas com produtos apropriados. Os animais
devem ser mantidos em pé pelo tempo suficiente para que o esfíncter da teta volte a se fechar.
Para isso, recomenda-se oferecer alimentação no cocho após a ordenha;
5.2.4. Os trabalhadores da Granja, quaisquer que sejam suas funções, devem dispor de carteira de
saúde, que será renovada anualmente ou quando necessário;
5.2.5. A divisão dos trabalhos na Granja Leiteira deve ser feita de maneira que o ordenhador se
restrinja a sua função, cabendo aos outros trabalhadores as demais operações, por ocasião da
ordenha;
5.2.6. Todos os funcionários ocupados com operações nas dependências de ordenha e de
beneficiamento e envase devem usar uniformes brancos completos (gorro, macacão ou jaleco,
calça e botas).
Para os demais devem ser uniformes azuis e botas pretas;
5.2.7. Todo o pessoal que trabalha nas dependências voltadas à produção deve apresentar hábitos
higiênicos;
5.2.8. O operador do equipamento de ordenha deve, no seu manuseio, conservar as mãos sempre
limpas;
5.2.9. Todas as dependências da granja leiteira devem ser mantidas permanentemente limpas;
5.2.10. A dependência de ordenha deve ser mantida limpa antes, durante e após a permanência
dos animais. Ao término de seu uso deve ser realizada completa sanitização do piso e paredes
para total remoção de resíduos;
5.2.11. Todo equipamento, após a utilização, deve ser cuidadosamente lavado e sanitizado, de
acordo com Procedimentos Padronizados de Higiene Operacional (PPHO). Para o equipamento
de ordenha, devem ser seguidas as recomendações do fabricante quanto a desmontagem, limpeza
e substituição de componentes nos períodos indicados. A realização desses procedimentos deve
ser registrada em documentos específicos, caracterizando a padronização e garantia da qualidade,
para gerar rastreabilidade e confiabilidade, a exemplo do processo de Análise de Perigos e
Pontos Críticos de Controle - APPCC.
6. Controle da Produção
6.1. As instalações e equipamentos devem estar em perfeitas condições de conservação e
funcionamento, de forma a assegurar a obtenção, tratamento e conservação do produto dentro
dos níveis de garantia obrigatórios;
6.2. O filtro do circuito de ordenha (pré-filtro) deve ser constituído de aço inoxidável e o
elemento filtrante, de material adequado a essa função;
6.3. Na pasteurização devem ser fielmente observados os limites quanto à temperatura e ao
tempo de aquecimento de 72º a 75ºC (setenta e dois graus a setenta e cinco graus Celsius) por 15
a 20 s (quinze a vinte segundos). Na refrigeração subsequente, a temperatura de saída do leite
não deve ser superior a 4°C (quatro graus Celsius);
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6.4. Especial cuidado deve ser sempre dispensado para a correta observação do tempo de sangria
do pasteurizador, de forma que a água acumulada no seu interior seja totalmente eliminada;
6.5. Os gráficos de registro das temperaturas do pasteurizador devem ser rubricados e datados
pelo encarregado dos trabalhos;
6.6. O envase deve iniciar-se em seguida à pasteurização e de modo a otimizar as operações;
6.7. A máquina de envase (quando o processo de envase empregar lactofilme) deve possuir
lâmpada ultravioleta sempre em funcionamento e, antes de iniciar-se a operação, deve-se
assegurar de que o sistema de alimentação esteja esgotado;
6.8. O leite envasado deve ser imediatamente depositado na câmara frigorífica e mantido à
temperatura máxima de 4°C (quatro graus Celsius), aguardando a expedição.
7. Procedimentos Específicos para o Controle de Qualidade da Matéria-Prima
7.1. Contagem Padrão em Placas (CPP);
7.2. Contagem de Células Somáticas (CCS);
7.3. Pesquisa de Resíduos de Antibióticos (ver Nota nº 2);
7.4. Determinação do Índice Crioscópico (Depressão do Ponto de Congelamento, DPC);
7.5. Determinação do Teor de Sólidos Totais e Não-Gordurosos;
7.6. Determinação da Densidade Relativa;
7.7. Determinação da Acidez Titulável;
7.8. Determinação do Teor de Gordura; e
7.9. Medição da Temperatura do Leite Cru Refrigerado.
Nota nº 1: os métodos analíticos empregados na pesquisa de resíduos de antibióticos no leite
devem apresentar sensibilidade para os LMR (Limites Máximos de Resíduos) adotados pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre o assunto.
Nota nº 2: periodicidade das análises:
- Gordura, Acidez Titulável, Densidade Relativa, Índice Crioscópico (Depressão do Ponto de
Congelamento), Sólidos Não Gordurosos, Alizarol: diária, tantas vezes quanto necessário.
- Contagem Padrão em Placas: média geométrica sobre um período de 03 (três) meses, com pelo
menos 01 (uma) análise mensal, em Unidade Operacional da Rede Brasileira de Laboratórios
para Controle da Qualidade do Leite, independentemente das análises realizadas na frequência
estipulada pelo Programa de Controle de Qualidade interno da Granja Leiteira.
- Contagem de Células Somáticas: média geométrica sobre um período de 03 (três) meses, com
pelo menos 01 (uma) análise mensal em Unidade Operacional da Rede Brasileira de
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Laboratórios para Controle da Qualidade do Leite, independentemente das análises realizadas na
frequência estipulada pelo Programa de Controle de Qualidade interno da Granja Leiteira.
- Pesquisa de Resíduos de Antibióticos: pelo menos 01 (uma) análise mensal, em Unidade
Operacional da Rede Brasileira de Laboratórios para Controle da Qualidade do Leite,
independentemente das análises realizadas na frequência estipulada pelo Programa de Controle
de Qualidade interno da Granja Leiteira.
7.11. A Granja Leiteira pode medir alguns destes parâmetros, além de outros não relacionados,
via análise instrumental;
7.12. É permitido às Granjas Leiteiras utilizar, individual ou coletivamente, laboratórios
credenciados ou reconhecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a
realização do seu controle de qualidade, rotineiro ou não, por meio de metodologia analítica
convencional ou instrumental, de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos usualmente não
realizados nos laboratórios das Granjas Leiteiras, tanto por questões de risco biológico quanto
pelo custo e nível de dificuldade da metodologia analítica ou dos equipamentos requeridos para
sua execução;
7.13. A responsabilidade pelo controle de qualidade do produto elaborado é exclusiva da Granja
Leiteira, inclusive durante sua distribuição. Sua verificação deve ser feita periódica ou
permanentemente pelo Serviço de Inspeção Federal, de acordo com procedimentos oficialmente
previstos, a exemplo das Auditorias de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e dos Sistemas de
Análise de Perigos e de Pontos Críticos de Controle (APPCC) de cada estabelecimento e
segundo a classificação que este receber como conclusão da Auditoria realizada.
8. Composição e Requisitos Físicos, Químicos e Microbiológicos do Leite Cru Refrigerado Tipo
A Integral e do Leite Pasteurizado Tipo A.
8.1. Ingrediente Obrigatório: Leite Cru Refrigerado tipo A Integral;
8.2. Conjunto do Leite Cru Refrigerado tipo A Integral:
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Nota nº (4): Densidade Relativa: dispensada quando os teores de Sólidos Totais (ST) e Sólidos
Não Gordurosos (SNG) forem determinados eletronicamente.
8.3. Leite Pasteurizado tipo A
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* Teor mínimo de SNG, com base no leite integral. Para os demais teores de gordura, esse valor
deve ser corrigido pela seguinte fórmula: SNG = 8,652 - (0,084 x G) (na qual SNG = Sólidos
Não-Gordurosos, g/100g; G = Gordura, g/100g).
** Padrões microbiológicos a serem observados até a saída do estabelecimento industrial
produtor.
Nota nº (5): imediatamente após a pasteurização, o leite pasteurizado tipo A deve apresentar
enumeração de coliformes a 30/35º C (trinta/trinta e cinco graus Celsius) menor do que 0,3
NMP/ml (zero vírgula três Número Mais Provável/mililitro) da amostra.
9. Higiene Geral e Sanitização das Instalações e Equipamentos de Beneficiamento,
Industrialização e Envase Devem ser observados os Regulamentos Técnicos de Boas Práticas de
Fabricação e os Procedimentos Padronizados de Higiene Operacional (PPHO).
10. Pesos e Medidas Deve ser aplicada a legislação específica.
11. Rotulagem
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11.1. Deve ser aplicada a legislação específica;
11.2. A seguinte denominação do produto deve constar na sua rotulagem, de acordo com o seu
teor de gordura:
11.2.1. Leite Pasteurizado tipo A Integral;
11.2.2. Leite Pasteurizado tipo A Semidesnatado;
11.2.3. Leite Pasteurizado tipo A Desnatado;
11.3. Deve constar no rótulo a expressão "Homogeneizado", quando o leite for submetido a esse
tratamento, em conformidade com o que especifica o item 3.3.5.4 deste Anexo, em função da sua
validade.
12. Acondicionamento O leite pasteurizado deve ser envasado com material adequado para as
condições previstas de armazenamento e que garanta a hermeticidade da embalagem e proteção
apropriada contra contaminação.
13. Expedição e Transporte do Leite Envasado A expedição do Leite Pasteurizado tipo A deve
ser conduzida sob temperatura máxima de 4°C (quatro graus Celsius), mediante seu
acondicionamento adequado, e levado ao comércio distribuidor através de veículos com
carroçarias providas de isolamento térmico e dotadas de unidade frigorífica, para alcançar os
pontos de venda com temperatura não superior a 7°C (sete graus Celsius).
14. Aditivos e Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração Não é permitida a utilização.
15. Contaminantes Os contaminantes orgânicos e inorgânicos eventualmente presentes no
produto não devem superar os limites estabelecidos pela legislação específica.
16. Higiene
16.1. Todo equipamento, após a utilização, deve ser cuidadosamente lavado e sanitizado, de
acordo com Procedimentos Padronizados de Higiene Operacional (PPHO). A realização desses
procedimentos deve ser registrada em documentos específicos, caracterizando a padronização e
garantia da qualidade, para gerar rastreabilidade e confiabilidade, a exemplo do processo de
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC;
16.2. Ademais, as práticas de higiene para elaboração do produto devem estar de acordo com o
estabelecido no Código Internacional Recomendado de Práticas, Princípios Gerais de Higiene
dos Alimentos (CAC/RCP I -1969, Rev. 3, 1997), além do disposto no "Regulamento Técnico
sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos
Elaboradores/Industrializadores de Alimentos", aprovado pela Portaria MA nº 368, de 4 de
setembro de 1997;
16.3. Critérios Macroscópicos e Microscópicos: ausência de qualquer tipo de impurezas ou
elementos estranhos.
17. Métodos de Análise
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17.1. Devem ser utilizados os métodos oficiais publicados pelo MAPA, podendo ser utilizados
outros métodos de controle operacional, desde que conhecidos os seus desvios e correlações em
relação aos respectivos métodos de referência.
18. Amostragem Devem ser seguidos os procedimentos recomendados na Norma IDF 50 C :
1995.
19. Disposições Gerais
19.1. Para as Granjas que distribuem o Leite Pasteurizado tipo A nos municípios integrantes das
grandes metrópoles e localizadas fora desses municípios, recomenda-se dispor de entrepostos
nos locais de distribuição;
19.2. No transporte e distribuição do Leite Pasteurizado tipo A, não é permitido o transvase do
produto para outros veículos fora dos entrepostos referidos no subitem 19.1 deste Anexo;
19.3. Os critérios a serem observados para a desclassificação do Leite tipo A são aqueles
previstos nos Critérios de Inspeção de Leite e Derivados."(NR)

ANEXO II
"ANEXO IV - REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE LEITE
CRU REFRIGERADO
1. Alcance
1.1. Objetivo
O presente Regulamento fixa a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deve
apresentar o Leite Cru Refrigerado nas propriedades rurais.
1.2. Âmbito de Aplicação O presente Regulamento se refere ao Leite Cru Refrigerado produzido
nas propriedades rurais do território nacional e destinado à obtenção de Leite Pasteurizado para
consumo humano direto ou para transformação em derivados lácteos em todos os
estabelecimentos de laticínios submetidos a inspeção sanitária oficial.
2. Descrição
2.1. Definições
2.1.1. Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa,
ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite
de outras espécies deve denominar-se segundo a espécie da qual proceda;
2.1.2. Entende-se por Leite Cru Refrigerado, o produto definido em 2.1.1 deste Anexo,
refrigerado e mantido nas temperaturas constantes da tabela 2 do presente Regulamento Técnico,
transportado em carrotanque isotérmico da propriedade rural para um Posto de Refrigeração de
leite ou estabelecimento industrial adequado, para ser processado.
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2.2. Designação (denominação de venda) –
Leite Cru Refrigerado.
3. Composição e Qualidade
3.1. Requisitos
3.1.1. Características Sensoriais
3.1.1.1. Aspecto e Cor: líquido branco opalescente homogêneo;
3.1.1.2. Sabor e Odor: característicos. O Leite Cru Refrigerado deve apresentar-se isento de
sabores e odores estranhos.
3.1.2. Requisitos gerais
3.1.2.1. Ausência de neutralizantes da acidez e reconstituintes de densidade.
3.1.3. Requisitos Físico-Químicos, Microbiológicos, Contagem de Células Somáticas e Resíduos
Químicos:
3.1.3.1. O leite definido no item 2.1.2 deve seguir os requisitos físicos, químicos,
microbiológicos, de contagem de células somáticas e de resíduos químicos relacionados nas
Tabelas 1 e 2, abaixo:
Tabela 1 - Requisitos Físicos e Químicos

Nota nº (1): é proibida a realização de padronização ou desnate na propriedade rural.
Nota nº (2): dispensada a realização quando o ESD for determinado eletronicamente.
Tabela 2: Requisitos microbiológicos, físicos, químicos, de CCS, de resíduos químicos a serem
avaliados pela Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da Qualidade do Leite:
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4. Sanidade do rebanho A sanidade do rebanho leiteiro deve ser atestada por médico veterinário,
nos termos discriminados abaixo e em normas e regulamentos técnicos específicos, sempre que
requisitado pelas Autoridades Sanitárias.
4.1. As atribuições do médico veterinário responsável pela propriedade rural incluem:
4.1.1. Controle sistemático de parasitoses;
4.1.2. Controle sistemático de mastites;
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4.1.3. Controle de brucelose (Brucella abortus) e tuberculose (Mycobacterium bovis),
respeitando normas e procedimentos estabelecidos no Regulamento Técnico do Programa
Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal;
4.1.4. Controle zootécnico dos animais.
4.2. Não é permitido o envio de leite a Posto de Refrigeração de leite ou estabelecimento
industrial adequado, quando oriundo de animais que:
4.2.1. Estejam em fase colostral;
4.2.2. Cujo diagnóstico clínico ou resultado positivo a provas diagnósticas indiquem presença de
doenças infecto-contagiosas que possam ser transmitidas ao homem através do leite;
4.2.3. Estejam sendo submetidos a tratamento com drogas e medicamentos de uso veterinário em
geral, passíveis de eliminação pelo leite, motivo pelo qual devem ser afastados da produção pelo
período recomendado pelo fabricante, de forma a assegurar que os resíduos da droga não sejam
superiores aos níveis fixados em normas específicas.
4.3. É proibido o fornecimento de alimentos com medicamentos às vacas em lactação, sempre
que tais alimentos possam prejudicar a qualidade do leite destinado ao consumo humano.
4.4. Qualquer alteração no estado de saúde dos animais, capaz de modificar a qualidade sanitária
do leite, constatada durante ou após a ordenha, implicará condenação imediata desse leite e do
conjunto a ele misturado. As fêmeas em tais condições serão afastadas do rebanho, em caráter
provisório ou definitivo, de acordo com a gravidade da doença.
4.5. É proibido ministrar alimentos que possam prejudicar os animais lactantes ou a qualidade do
leite, incluindo-se nesta proibição substâncias estimulantes de qualquer natureza, não aprovadas
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, capazes de provocarem aumento de
secreção láctea
5. Controle Diário de Qualidade do Leite Cru Refrigerado no estabelecimento industrial.
5.1. Leite de conjunto de produtores, quando do seu recebimento no Estabelecimento
Beneficiador (para cada compartimento do tanque):
- Temperatura;
- Teste do Álcool /Alizarol na concentração mínima de 72% v/v (setenta e dois por cento
volume/volume);
- Acidez Titulável;
- Índice Crioscópico;
- Densidade Relativa, a 15/15ºC;
- Teor de Gordura;
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- Pesquisa de Fosfatase Alcalina (quando a matéria-prima for proveniente de Usina e ou
Fábrica);
- Pesquisa de Peroxidase (quando a matéria-prima for proveniente de Usina e ou Fábrica);
- % de ST e de SNG;
- Pesquisa de Neutralizantes da Acidez e de Reconstituintes da Densidade;
- Pesquisa de agentes inibidores do crescimento microbiano;
- outras pesquisas que se façam necessárias.
6. Aditivos e Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração Não se admite nenhum tipo de aditivo ou
coadjuvante.
7. Contaminantes O leite deve atender a legislação vigente quanto aos contaminantes orgânicos,
inorgânicos e os resíduos biológicos.
8. Higiene
8.1. Condições Higiênico-Sanitárias Gerais para a Obtenção da Matéria-Prima:
Devem ser seguidos os preceitos contidos no "Regulamento Técnico sobre as Condições
Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos
Elaboradores/Industrializadores de Alimentos, item 3: Dos Princípios Gerais HigiênicoSanitários das Matérias-Primas para Alimentos Elaborados/Industrializados", aprovado pela
Portaria MA nº 368, de 4 de setembro de 1997, para os seguintes itens:
8.1.1. Localização e adequação dos currais à finalidade;
8.1.2. Condições gerais das edificações (área coberta, piso, paredes ou equivalentes), relativas à
prevenção de contaminações;
8.1.3. Controle de pragas;
8.1.4. Água de abastecimento;
8.1.5. Eliminação de resíduos orgânicos;
8.1.6. Rotina de trabalho e procedimentos gerais de manipulação;
8.1.7. Equipamentos, vasilhame e utensílios;
8.1.8. Proteção contra a contaminação da matéria-prima;
8.1.9. Acondicionamento, refrigeração, estocagem e transporte.
8.2. Condições Higiênico-Sanitárias Específicas para a Obtenção da Matéria-Prima:
8.2.1. As tetas do animal a ser ordenhado devem sofrer prévia lavagem com água corrente,
seguindo-se secagem com toalhas descartáveis de papel não reciclado e início imediato da
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ordenha, com descarte dos jatos iniciais de leite em caneca de fundo escuro ou em outro
recipiente específico para essa finalidade.
Em casos especiais, como os de alta prevalência de mamite causada por microrganismos do
ambiente, pode se adotar o sistema de desinfecção das tetas antes da ordenha, mediante técnica e
produtos desinfetantes apropriados, adotando-se cuidados para evitar a transferência de resíduos
desses produtos para o leite (secagem criteriosa das tetas antes da ordenha);
8.2.2. Após a ordenha, desinfetar imediatamente as tetas com produtos apropriados. Os animais
devem ser mantidos em pé pelo tempo necessário para que o esfíncter da teta volte a se fechar.
Para isso, recomenda-se oferecer alimentação no cocho após a ordenha;
8.2.3. O leite obtido deve ser coado em recipiente apropriado de aço inoxidável, náilon, alumínio
ou plástico atóxico e refrigerado até a temperatura fixada neste Regulamento, em até 3 h (três
horas);
8.2.4. A limpeza do equipamento de ordenha e do equipamento de refrigeração do leite deve ser
feita de acordo com instruções do fabricante, usando-se material e utensílios adequados, bem
como detergentes inodoros e incolores.
9. Transporte Para o seu transporte, deve ser aplicado o Regulamento Técnico para Coleta de
Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel.
10. Identificação/Rotulagem Deve ser observada a legislação específica.
11. Métodos de Análise
11.1. Devem ser utilizados os métodos oficiais publicados pelo MAPA, podendo ser utilizados
outros métodos de controle operacional, desde que conhecidos os seus desvios e correlações em
relação aos respectivos métodos de referência.
12. Colheita de Amostras Devem ser seguidos os procedimentos padronizados recomendados
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por meio de Instrução Normativa, ou
por delegação deste à Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da Qualidade do Leite ou
Instituição Oficial de Referência.
13. Laboratórios credenciados para realização das análises de caráter oficial:
As determinações analíticas de caráter oficial devem ser realizadas exclusivamente pelas
Unidades Operacionais integrantes da Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da Qualidade
do Leite, instituída por meio da Instrução Normativa MAPA nº 37, de 18 de abril de 2002, ou
integrantes da Coordenação Geral de Apoio Laboratorial (CGAL), da Secretaria de Defesa
Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) ou por esta
credenciada.
14. Disposições Gerais
14.1. A coleta de amostras nos tanques de refrigeração individuais localizados nas propriedades
rurais e nos tanques comunitários, o seu encaminhamento e o requerimento para realização de
análises laboratoriais de caráter oficial, dentro da frequência e para os itens de qualidade
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estipulados na Tabela 2 deste Regulamento, devem ser de responsabilidade e correr às expensas
do estabelecimento que primeiramente receber o leite de produtores individuais;
14.2. No caso de tanques comunitários, devem ser enviadas juntamente com a amostra do tanque
amostras individualizadas de todos os produtores que utilizam os tanques comunitários, as quais
devem ser colhidas antes da entrega do leite nos tanques e mantidas em temperatura de
refrigeração de até 7ºC até o envio ao laboratório.
14.3. O controle da qualidade do Leite Cru Refrigerado na propriedade rural ou em tanques
comunitários, nos termos do presente Regulamento e dos demais instrumentos legais pertinentes
ao assunto, somente será reconhecido pelo sistema oficial de inspeção sanitária a que estiver
ligado o estabelecimento, quando realizado exclusivamente em unidade operacional da Rede
Brasileira de Laboratórios de Controle da Qualidade do Leite - RBQL;
14.4. A RBQL deve disponibilizar os resultados das análises para o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, estabelecimentos industriais e produtores.
14.5. O SIF/DIPOA, a seu critério, pode colher amostras de leite cru refrigerado na propriedade
rural para realização de análises fiscais em Laboratório Oficial do MAPA ou em Unidade
Operacional credenciada da Rede Brasileira, referida no item 13 deste Anexo. Quando
necessário recorrer esta última alternativa, os custos financeiros decorrentes da realização das
análises laboratoriais e da remessa dos resultados analíticos ao Fiscal Federal Agropecuário
responsável pela colheita das amostras devem correr por conta da Unidade Operacional
credenciada utilizada;
14.6. Admite-se o transporte do leite em latões ou tarros e em temperatura ambiente, desde que:
14.6.1. O estabelecimento processador concorde em aceitar trabalhar com esse tipo de matériaprima;
14.6.2. A matéria-prima atinja os padrões de qualidade fixadas neste Anexo, a partir dos prazos
constantes da Tabela 2 deste Anexo;
14.6.3. O leite seja entregue ao estabelecimento processador no máximo até 2h (duas horas) após
a conclusão da ordenha.
14.6.4 O estabelecimento industrial que receber leite em latões deverá realizar todas as análises
exigidas para leite de conjunto definidas no item 5.1 deste Anexo, por latão."(NR)

ANEXO III
"ANEXO V - REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE LEITE
PASTEURIZADO”
1. Alcance
1.1. Objetivo
Fixar a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deve ter o leite pasteurizado.
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2. Descrição
2.1. Definições
2.1.1. Leite Pasteurizado é o leite fluido elaborado a partir do Leite Cru Refrigerado na
propriedade rural, que apresente as especificações de produção, de coleta e de qualidade dessa
matéria-prima contidas em Regulamento Técnico próprio e que tenha sido transportado a granel
até o estabelecimento processador;
2.1.1.1 O Leite Pasteurizado definido no item 2.1.1 deste Anexo deve ser classificado quanto ao
teor de gordura como integral, semidesnatado ou desnatado, e, quando destinado ao consumo
humano direto na forma fluida, submetido a tratamento térmico na faixa de temperatura de 72 a
75ºC (setenta e dois a setenta e cinco graus Celsius) durante 15 a 20s (quinze a vinte segundos),
em equipamento de pasteurização a placas, dotado de painel de controle com termo-registrador e
termo-regulador automáticos, válvula automática de desvio de fluxo, termômetros e torneiras de
prova, seguindo-se resfriamento imediato em aparelhagem a placas até temperatura igual ou
inferior a 4ºC (quatro graus Celsius) e envase em circuito fechado no menor prazo possível, sob
condições que minimizem contaminações;
2.1.1.2. Imediatamente após a pasteurização o produto assim processado deve apresentar teste
negativo para fosfatase alcalina, teste positivo para peroxidase e coliformes 30/350C (trinta/trinta
e cinco graus Celsius) menor que 0,3 NMP/ml (zero vírgula três Número Mais Provável
/mililitro) da amostra;
2.1.1.3. Podem ser aceitos outros binômios para o tratamento térmico acima descrito,
equivalentes ao da pasteurização rápida clássica e de acordo com as indicações tecnológicas
pertinentes, visando à destinação do leite para a elaboração de derivados lácteos.
2.1.1.4. Em estabelecimentos de laticínios de pequeno porte pode ser adotada a pasteurização
lenta ("Low Temperature, Long Time" - LTLT, equivalente à expressão em vernáculo "Baixa
Temperatura/Longo Tempo") para produção de Leite Pasteurizado para abastecimento público
ou para a produção de derivados lácteos, nos termos do presente Regulamento, desde que:
2.1.1.4.1. O equipamento de pasteurização a ser utilizado cumpra com os requisitos ditados pelo
Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal - RIISPOA ou
em Regulamento Técnico específico, no que for pertinente;
2.1.1.4.2. O envase seja realizado em circuito fechado, no menor tempo possível e sob condições
que minimizem contaminações;
2.1.1.4.3. A matéria-prima satisfaça às especificações de qualidade estabelecidas pela legislação
referente à produção de Leite Pasteurizado, excetuando-se a refrigeração do leite e o seu
transporte a granel, quando o leite puder ser entregue em latões ou tarros e em temperatura
ambiente ao estabelecimento processador no máximo 2 (duas) horas após o término da ordenha;
2.1.1.4.4. Não é permitida a pasteurização lenta de leite previamente envasado em
estabelecimentos sob inspeção sanitária federal.
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2.2. Classificação De acordo com o conteúdo da matéria gorda, o leite pasteurizado classifica-se
em:
2.2.1. Leite Pasteurizado Integral;
2.2.2. Leite Pasteurizado Semidesnatado;
2.2.3. Leite Pasteurizado Desnatado.
2.3. Designação (denominação de venda)
Deve ser denominado "Leite Pasteurizado Integral,
Semidesnatado ou Desnatado", de acordo com a classificação mencionada no item 2.2.
Deve constar na rotulagem a expressão "Homogeneizado", quando o produto for submetido a
esse tratamento.
3. Composição e Requisitos
3.1. Composição
3.1.1. Ingrediente Obrigatório Leite Cru Refrigerado na propriedade rural e transportado a
granel;
3.2. Requisitos
3.2.1. Características sensoriais
3.2.1.1. Aspecto: líquido;
3.2.1.2. Cor: branca;
3.2.1.3. Odor e sabor: característicos, sem sabores nem odores estranhos.
3.2.2. Características Físicas, Químicas e Microbiológicas.
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Nota nº 1: teor mínimo de SNG, com base no leite integral. Para os demais teores de gordura,
esse valor deve ser corrigido pela seguinte fórmula:
SNG = 8,652 - (0,084 x G) (na qual SNG = Sólidos Não-Gordurosos, g/100g; G = Gordura,
g/100g)
Nota nº 2: imediatamente após a pasteurização, o leite pasteurizado tipo C deve apresentar
enumeração de coliformes a 30/35ºC (trinta/trinta e cinco graus Celsius) menor do que 0,3
NMP/ml (zero vírgula três Número Mais Provável/ mililitro) da amostra.
3.2.3. Acondicionamento
O Leite Pasteurizado deve ser envasado com materiais adequados para as condições previstas de
armazenamento e que garantam a hermeticidade da embalagem e proteção apropriada contra a
contaminação.
4. Aditivos e Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração Não é permitida a utilização.
5. Contaminantes Os contaminantes orgânicos e inorgânicos presentes não devem superar os
limites estabelecidos pela legislação específica.
6. Higiene
6.1. Considerações Gerais:
6.1.1. Todo equipamento, após a utilização, deve ser cuidadosamente lavado e sanitizado, de
acordo com o descrito nos Programas de autocontrole. A realização desses procedimentos deve
ser registrada em documentos específicos, caracterizando a padronização e garantia da qualidade,
para gerar rastreabilidade e confiabilidade, a exemplo do processo de Análise de Perigos e
Pontos Críticos de Controle - APPCC.
6.1.2. Ademais, as práticas de higiene para elaboração do produto devem estar de acordo com o
estabelecido no Código Internacional Recomendado de Práticas, Princípios Gerais de Higiene
dos Alimentos (CAC/RCP I -1969, Rev. 3, 1997), além do disposto no "Regulamento Técnico
sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos
Elaboradores/Industrializadores de Alimentos", aprovado pela Portaria MA no 368, de 4 de
setembro de 1997.
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6.2. Critérios Macroscópicos e Microscópicos Ausência de qualquer tipo de impurezas ou
elementos estranhos.
7. Pesos e Medidas Deve ser aplicada a legislação específica.
8. Rotulagem
8.1. Deve ser aplicada a legislação específica.
8.2. O produto deve ser rotulado como "Leite Pasteurizado Integral", "Leite Pasteurizado
Semidesnatado" e "Leite Pasteurizado Desnatado", segundo o tipo correspondente.
8.3. Deve ser usada a expressão "Homogeneizado" quando for o caso.
9. Expedição e Transporte do Leite Pasteurizado
9.1. A expedição do Leite Pasteurizado deve ser conduzida sob temperatura máxima de 4°C
(quatro graus Celsius), mediante seu acondicionamento adequado, e levado ao comércio
distribuidor através de veículos com carroçarias providas de isolamento térmico e dotadas de
unidade frigorífica, para alcançar os pontos de venda com temperatura não superior a 7°C (sete
graus Celsius).
10. Métodos de Análise
10.1. Devem ser utilizados os métodos oficiais publicados pelo MAPA, podendo ser utilizados
outros métodos de controle operacional, desde que conhecidos os seus desvios e correlações em
relação aos respectivos métodos de referência.
11. Amostragem
Devem ser seguidos os procedimentos recomendados na norma FIL 50 C: 1995."(NR).

ANEXO IV
"ANEXO VI - REGULAMENTO TÉCNICO DA COLETA DE LEITE CRU REFRIGERADO
E SEU TRANSPORTE A GRANEL
1. Alcance
1.1. Objetivo Fixar as condições sob as quais o Leite Cru Refrigerado deve ser coletado na
propriedade rural e transportado a granel, visando promover a redução geral de custos de
obtenção e, principalmente, a conservação de sua qualidade até a recepção em estabelecimento
submetido a inspeção sanitária oficial.
2. Descrição
2.1. Definição
2.1.1. O processo de coleta de Leite Cru Refrigerado a Granel consiste em recolher o produto em
caminhões com tanques isotérmicos construídos internamente de aço inoxidável, através de
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mangote flexível e bomba sanitária, acionada pela energia elétrica da propriedade rural, pelo
sistema de transmissão do próprio caminhão, diretamente do tanque de refrigeração por expansão
direta.
3. Instalações e Equipamentos de Refrigeração
3.1. Instalações: deve existir local próprio e específico para a instalação do tanque de
refrigeração e armazenagem do leite, mantido sob condições adequadas de limpeza e higiene,
atendendo, ainda, o seguinte:
- ser coberto, arejado, pavimentado e de fácil acesso ao veículo coletor, recomendando-se
isolamento por paredes;
- ter iluminação natural e artificial adequadas;
- ter ponto de água corrente de boa qualidade, tanque para lavagem de latões (quando utilizados)
e de utensílios de coleta, que devem estar reunidos sobre uma bancada de apoio às operações de
coleta de amostras;
- a qualidade microbiológica da água utilizada na limpeza e sanitização do equipamento de
refrigeração e utensílios em geral constitui ponto crítico no processo de obtenção e refrigeração
do leite, devendo ser adequadamente clorada.
3.2. Equipamentos de Refrigeração
3.2.1. Devem ter capacidade mínima de armazenar a produção de acordo com a estratégia de
coleta;
3.2.2. Em se tratando de tanque de refrigeração por expansão direta, ser dimensionado de modo
tal que permita refrigerar o leite até temperatura igual ou inferior a 4ºC (quatro graus Celsius) no
tempo máximo de 3h (três horas) após o término da ordenha, independentemente de sua
capacidade;
3.2.3. Em se tratando de tanque de refrigeração por imersão, ser dimensionado de modo tal que
permita refrigerar o leite até temperatura igual ou inferior a 7ºC (sete graus Celsius) no tempo
máximo de 3h (três horas) após o término da ordenha, independentemente de sua capacidade;
3.2.4. O motor do refrigerador deve ser instalado em local arejado;
3.2.5. Os tanques de expansão direta devem ser construídos e operados de acordo com
Regulamento Técnico específico.
4. Especificações Gerais para Tanques Comunitários
4.1. Admite-se o uso coletivo de tanques de refrigeração a granel ("tanques comunitários"), por
produtores de leite, desde que baseados no princípio de operação por expansão direta. A
localização do equipamento deve ser estratégica, facilitando a entrega do leite de cada ordenha
no local onde o mesmo estiver instalado;
4.2. Não é permitido acumular, em determinada propriedade rural, a produção de mais de uma
ordenha para enviá-la uma única vez por dia ao tanque comunitário;
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4.3. Os latões devem ser higienizados logo após a entrega do leite, através do enxágüe com água
corrente e a utilização de detergentes biodegradáveis e escovas apropriadas;
4.4. A capacidade do tanque de refrigeração para uso coletivo deve ser dimensionada de modo a
propiciar condições mais adequadas de operacionalização do sistema, particularmente no que diz
respeito à velocidade de refrigeração da matéria-prima.
5. Carro com tanque isotérmico para coleta de leite a granel
5.1. Além das especificações gerais dos carros-tanque, contidas no presente Regulamento ou em
legislação específica, devem ser observadas mais as seguintes:
5.1.1. A mangueira coletora deve ser constituída de material atóxico e apto para entrar em
contato com alimentos, apresentar-se internamente lisa e fazer parte dos equipamentos do carrotanque;
5.1.2. Deve ser provido de caixa isotérmica de fácil sanitização para transporte de amostras e
local para guarda dos utensílios e aparelhos utilizados na coleta, que deve ser mantida em
temperatura de até 7ºC para envio das amostras ao laboratório.
5.1.3. Deve ser dotado de dispositivo para guarda e proteção da ponteira, da conexão e da régua
de medição do volume de leite;
5.1.4. Deve ser, obrigatoriamente, submetido à limpeza e sanitização após cada descarregamento,
juntamente com os seus componentes e acessórios.
6. Procedimentos de Coleta
6.1. O funcionário encarregado da coleta deve receber treinamento básico sobre higiene, análises
preliminares do produto e coleta de amostras, podendo ser o próprio motorista do carro-tanque.
Deve estar devidamente uniformizado durante a coleta. A ele cabe rejeitar o leite que não atender
às exigências, o qual deve permanecer na propriedade;
6.2. A transferência do leite do tanque de refrigeração por expansão direta para o carro-tanque
deve se processar sempre em circuito fechado;
6.3. O tempo transcorrido entre a ordenha inicial e seu recebimento no estabelecimento que vai
beneficiá-lo (pasteurização, esterilização, etc.) deve ser no máximo de 48h (quarenta e oito
horas), recomendando-se como ideal um período de tempo não superior a 24h (vinte e quatro
horas);
6.4. A eventual passagem do Leite Cru Refrigerado na propriedade rural por um Posto de
Refrigeração implica sua refrigeração em equipamento a placas até temperatura não superior a
4ºC (quatro graus Celsius), admitindo-se sua permanência nesse tipo de estabelecimento pelo
período máximo de 6h (seis horas);
6.5. Antes do início da coleta, o leite deve ser agitado com utensílio próprio e ter a temperatura
anotada, realizando-se a prova de alizarol na concentração mínima de 72% v/v (setenta e dois
por cento volume/volume). Em seguida deve ser feita a coleta da amostra, bem como a
sanitização do engate da mangueira e da saída do tanque de expansão ou da ponteira coletora de
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aço inoxidável. A coleta do leite refrigerado deve ser realizada no local de refrigeração e
armazenagem do leite;
6.6. Após a coleta, a mangueira e demais utensílios utilizados na transferência do leite devem ser
enxaguados para retirada dos resíduos de leite. Para limpeza e sanitização do tanque de
refrigeração por expansão direta, seguir instruções do fabricante do equipamento. O enxágüe
final deve ser realizado com água em abundância;
6.7. No caso de tanque de expansão comunitário, o responsável pela recepção do leite e
manutenção das suas adequadas condições operacionais deve realizar a prova do alizarol na
concentração mínima de 72% v/v(setenta e dois por cento volume/volume) no leite de cada latão
antes de transferir o seu conteúdo para o tanque, no próprio interesse de todos os seus usuários;
6.8. As amostras de leite a serem submetidas a análises laboratoriais devem ser transportadas em
caixas térmicas higienizáveis, na temperatura e demais condições recomendadas pelo laboratório
que procederá às análises;
6.9. A temperatura e o volume do leite devem ser registrados em formulários próprios;
6.10. As instalações devem ser limpas diariamente. As vassouras utilizadas na sanitização do
piso devem ser exclusivas para este fim;
6.11. O leite que apresentar qualquer anormalidade ou não estiver refrigerado até a temperatura
máxima admitida pela legislação em vigor não deve ser coletado a granel.
7. Controle no Estabelecimento Industrial
7.1. A temperatura máxima do Leite Cru Refrigerado no ato de sua recepção no estabelecimento
processador é a estabelecida no Regulamento Técnico específico;
7.2. As análises laboratoriais de cada compartimento dos carros-tanque devem ser realizadas no
mínimo de acordo com a frequência estabelecida nos Regulamentos Técnicos específicos;
7.3. O Serviço de Inspeção Federal - SIF/DIPOA pode determinar a alteração dessa frequência
mínima, abrangendo total ou parcialmente os tipos de análises indicadas, sempre que constatar
desvios graves nos dados analíticos obtidos ou que ficar evidenciado risco à saúde pública;
7.4. No descarregamento do leite contido nos carros - tanques, podem ser utilizadas mangueiras
no comprimento estritamente necessário para efetuar as conexões. Tais mangueiras devem
apresentar as características de acabamento mencionadas neste Regulamento;
7.5. Os caminhões de transporte do leite devem ser lavados externamente antes do
descarregamento e higienizados internamente após cada descarga.
7.6. O leite refrigerado a granel pode ser recebido a qualquer hora, de comum acordo com a
empresa, observados os prazos de permanência na propriedade/estabelecimentos intermediários e
as temperaturas de refrigeração.
8. Procedimentos para leite que não atenda aos requisitos de qualidade.
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8.1. O leite do produtor cujas análises revelarem resultados fora do padrão deve ser,
obrigatoriamente submetido a nova coleta para análises em até 30 (trinta) dias. Nesse caso, o
produtor deve ser comunicado da anormalidade para que adote as ações corretivas necessárias
para o atendimento aos padrões de qualidade do leite.
8.2. O leite que não atenda aos requisitos de qualidade deve sofrer destinação conforme Plano de
Controle de Qualidade do estabelecimento, que deve tratar da questão baseando-se nas Normas
de Destinação do Leite e Derivados.
9. Obrigações da Empresa
9.1. Os estabelecimentos devem realizar o cadastramento de seus fornecedores em sistema
próprio do MAPA e atualizá-lo sempre que necessário.
9.2. A interessada deve manter formalizado e atualizado seu Programa de Coleta a Granel, no
qual constem:
9.2.1 Nome do produtor, volume, capacidade do refrigerador, horário e frequência de coleta;
9.2.2. Rota da linha granelizada, inserida em mapa de localização;
9.2.3. Programa de Controle de Qualidade da matéria-prima, por conjunto de produtores e se
necessário, por produtor, observando o estabelecido nos Regulamentos Técnicos;
9.2.4. A empresa deve implantar um programa de educação continuada dos participantes que
deve ter sua eficácia demonstrada pelos resultados de análises de qualidade dos seus
fornecedores realizados pela Rede Brasileira de Laboratórios da Qualidade do Leite.
9.2.5. Para fins de rastreamento da origem do leite, fica expressamente proibida a recepção de
Leite Cru Refrigerado transportado em veículo de propriedade de pessoas físicas ou jurídicas
independentes ou não vinculadas formal e comprovadamente ao Programa de Coleta a Granel
dos estabelecimentos sob Serviço de Inspeção Federal (SIF) que realizem qualquer tipo de
processamento industrial ao leite, incluindo-se sua simples refrigeração.
10. Disposições Gerais
10.1. O produtor integrante de um Programa de Granelização está obrigado a cumprir as
especificações do presente Regulamento Técnico. Seu descumprimento parcial ou total pode
acarretar,
inclusive,
seu
afastamento
desse
Programa."(NR)
http://www.agricultura.gov.br/sda/dipoa/index.htm
D.O.U., 30/12/2011 - Seção 1
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MERCADO COMUM DO SUL
GRUPO MERCADO DO SUL
RESOLUÇÃO MERCOSUL Nº 137, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996
Regulamento Técnico MERCOSUL de Identidade e Qualidade de Doce de Leite.
TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunção e o Protocolo de Ouro Preto, a Resolução Nº91/93
do Grupo Mercado Comum, e a Recomendação No.60/96 do SGT No. 3 Regulamentos
Técnicos. CONSIDERANDO:
Que os Estados Partes concordaram em fixar a Identidade e Qualidade de Doce de Leite.
Que a harmonização dos Regulamentos Técnicos tem por objetivo eliminar os obstáculos que
geram as diferenças nos Regulamentos Técnicos nacionais, dando cumprimento ao estabelecido
no Tratado de Assunção.
O GRUPO MERCADO COMUM
RESOLVE:
Art. 1 Aprovar o Regulamento Técnico MERCOSUL de Identidade e Qualidade de Doce de
Leite, que figura em Anexo e forma parte da presente Resolução.
Art. 2 : Os Estados Partes colocarão em vigor as disposições legislativas regulamentares e
administrativas necessárias para dar cumprimento à presente Resolução e comunicarão o texto
das mesmas ao Grupo Mercado Comum.
Art. 3 As autoridades competentes dos Estados Partes, encarregadas da implementação da
presente Resolução serão:
ARGENTINA: Ministério de Salud y Acción Social
Ministério da Economía y Obras y Servicios Públicos
Secretaria de Agricultura. Pesca y Alimentación
(Servicio Nacional de Sanidad Animal - SENASA).
BRASIL: Ministério da Agricultura e Abastecimento Ministério da Saúde
PARAGUAI: Ministério de Salud Pública y Bienestar Social
Ministério de Agricultura y Ganaderia
Minsitério da Industria y Comercio
URUGUAI: Ministério de Salud Pública
Ministério de Industria, Energía y Minería (LATU)
Ministério de Ganadería, Agricultura y Pesca
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Art. 4 : A presente Resolução entrará em vigência em 1/1/97.
XXIV GMC - Fortaleza, 13/12/96

ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E
QUALIDADE DE DOCE DE LEITE.
1. ALCANCE
1.1. OBJETIVO: Estabelecer a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deverá
cumprir o Doce de Leite destinado ao consumo humano .
1.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO: O presente regulamento se refere ao Doce de Leite a ser
comercializado no MERCOSUL.
2 - DESCRIÇÃO
2.1.DEFINIÇÃO:
Entende-se por Doce de Leite o produto, com ou sem adição de outras substâncias alimentícias,
obtido por concentração e ação do calor a pressão normal ou reduzida do leite ou leite
reconstituído, com ou sem adição de sólidos de origem láctea e/ou creme e adicionado de
sacarose (parcialmente substituída ou não por monossacarídeos e/ou outros dissacarídeos).
2.2.Classificação
2.2.1. De acordo com o conteúdo de matéria gorda, o Doce de Leite se classifica em:
2.2.1.1. Doce de Leite
2.2.1.2. Doce de Leite com Creme
2.2.2. De acordo com a adição ou não de outras substâncias alimentícias se classifica em:
2.2.2.1. Doce de Leite ou Doce de Leite sem adições
2.2.2.2. Doce de Leite com adições
2.3. DESIGNAÇÃO (DENOMINAÇÃO DE VENDA):
A denominação Doce de Leite está reservada ao produto em que a base láctea não contenha
gordura e/ou proteína de origem não láctea.
2.3.1. O produto que corresponda à classificação 2.2.2.1. se denominará Doce de Leite
2.3.2. O produto que corresponda a classificação 2.2.2.1 que tenha sido adicionado de aditivos
espessantes/estabilizantes e/ou umectantes autorizados no item 5.1.1. do presente Regulamento,
se denominará Doce de Leite para Confeitaria.
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2.3.3. O produto que corresponda a classificação 2.2.2.2. adicionado de cacau, chocolate,
amêndoas, amendoim, frutas secas, cereais e/ou outros produtos alimentícios isolados ou
misturados e que tenham sido adicionados ou não de aditivos espessantes/estabilizantes e/ou
umectantes autorizados no ítem 5.1.1. do presente Regulamento, denominar-se-á Doce de Leite
com .....preenchendo o espaço em branco com o (s) nome(s) do(s) produto(s) adicionado(s).
Poderá opcionalmente denominar-se Doce de Leite Misto.
2.3.4. Os produtos mencionados nos ítens 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3. poderão denominar-se Doce de
Leite para Sorveteria ou Doce de Leite para Sorveteria com .........segundo corresponda e quando
forem destinados a elaboração de sorvetes. Esta denominação de venda será obrigatória quando
os produtos mencionados no presente inciso, tenham sido adicionados dos corantes incluídos no
ítem 5.1.1.
2.3.5. Em todos os casos, nas denominações mencionadas nos ítens 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3., indicarse-á Com Creme, segundo corresponda a classificação 2.2.1.2. e 4.2.2.
3 -REFERÊNCIA.
ILCT (Instituto de Laticínios Cândido Tostes) Revista Nº. 37, (222) - 3 - 7, 1982
FIL 15B: 1988
FIL 13C: 1987
AOAC 15 Ed. 1990, 930.30
FIL 28A: 1974
FIL 20B: 1993
Codex Alimentarius CAC/Vol.A, 1985
FIL 73A: 1985
FIL 145: 1990
FIL 94B: 1990
FIL 50C: 1995
4 -COMPOSIÇÃO E REQUISITOS
4.1. COMPOSIÇÃO
4.1.1. Ingredientes obrigatórios.
4.1.1.1. Leite e/ou leite reconstituído
4.1.1.2. Sacarose no máximo 30kg/100 l de Leite
4.1.2. Ingredientes opcionais: Creme; sólidos de origem láctea; mono e dissacarídeos que
substitua a sacarose em no máximo de 40% m/m; amidos ou amidos modificados em uma
proporção não superior a 0,5g/100ml no leite; cacau, chocolate, coco, amêndoas, amendoim,
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frutas secas, cereais e/ou outros produtos alimentícios isolados ou misturados em uma proporção
entre 5% e 30% m/m do produto final.
4.2.REQUISITOS
4.2.1. Características Sensoriais.
4.2.1.1.Consistência: cremosa ou pastosa, sem cristais perceptíveis sensorialmente.
A consistência poderá ser mais firme no caso do Doce de Leite para Confeitaria e/ou Sorveteria.
Poderá ainda apresentar consistência semi-sólida ou sólida e parcialmente cristalizada quando a
umidade não supere 20%m/m.
4.2.1.2. Cor: castanho caramelado proveniente da reação de Maillard.
No caso de Doce de Leite para sorveteria a cor poderá corresponder ao corante adicionado.
4.2.1.3. Sabor e Odor: doce característico, sem sabores e odores estranhos.
4.2.2. Requisitos Físico-Químicos
REQUISITO

DOCE DE LEITE

Umidade g/100g
Materia gorda g/100g
Cinzas g/100g

máx. 30,0
6,0 a 9,0
máx. 2,0

Proteína (g/100g)

mín. 5,0

DOCE DE LEITE MÉTODO DE ANÁLISE
COM CREME
máx. 30,0
FIL 15B: 1988
maior de 9,0
FIL 13C: 1987
máx. 2,0
AOAC 15ª Ed. 1990 930.30
mín 5,0
FIL 20B: 1993

4.3. Acondicionamento: O Doce de Leite deverá ser envasado com materiais adequados para as
condições de armazenamento e que confiram uma proteção apropriada contra a contaminação.
5. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO
5.1.ADITIVOS
5.1.1. Autoriza-se na elaboração do Doce de Leite o uso dos aditivos relacionados a seguir, nas
concentrações máximas indicadas no produto final:
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(*) O uso destes estabilizantes/espessantes quando utilizados em mistura não poderá ser superior
a 20.000 mg/kg do produto final.
5.1.2. Se admitará também a presença dos aditivos através dos ingredientes opcionais de
conformidade com o Princípio de Transferência dos Aditivos Alimentares (Codex Alimentarius
Vol. 1A, 1995 Seção 5.3) e sua concentração no produto final não deverá superar a proporção
que corresponda à concentração máxima admitida no ingrediente opcional e quando se tratar dos
aditivos indicados no presente Regulamento não deverá superar os limites máximos autorizados
pelo mesmo.
5.2. Coadjuvantes de tecnologia/elaboração.
Betagalactosidase (lactase)...........b.p.f.
Bicarbonato de sódio..................... b.p.f.
Hidróxido de sódio..........................b.p.f.
Hidróxido de cálcio.........................b.p.f.
Carbonato de sódio........................b.p.f.
6 - CONTAMINANTES:
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Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidade superiores
aos limites estabelecidos pelo Regulamento MERCOSUL correspondente.
7- HIGIENE
7.1.Considerações Gerais:
As práticas de higiene para elaboração do produto deverão estar de acordo com o Regulamento
Técnico MERCOSUL sobre as Condições Higiênico-Sanitarias e de Boas Práticas de Fabricação
para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos.
O leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meios mecânicos adequados.
7.2.Critérios Macroscópicos e Microscópicos:
O produto não deverá conter substâncias estranhas de qualquer natureza.
7.3. Critérios Microbiológicos e Tolerâncias:
Microorganismo
Sthaphilococcus Coag
Pos/g
Fungose
Leveduras/g

Critério de Aceitação Categoria I.C.M.S.F.
n =5 c=2
8
m= 1 0 M=100
n=5 c=2
3
m=50 M=100

Método de Análise
FIL 145: 1990
FIL 94 B; 1990

8 -.PESOS E MEDIDAS.
Aplica-se o Regulamento MERCOSUL correspondente.
9 ROTULAGEM
9.1. Aplica-se o Regulamento MERCOSUL correspondente.
9.2. Designar-se-á como Doce de Leite o produto que corresponda a classificação 2.2.2.1.
Quando na elaboração do produto não for utilizado amidos ou amidos modificados, poderá ser
indicado no rótulo a expressão: Sem amido ou Sem fécula.
9.3. O Doce de Leite que corresponda ao ítem 2.3.2. denominar-se-a Doce de Leite para
Confeitaria.
9.4. O Doce de Leite que corresponda ao ítem 2.3.3. denominar-se-a Doce de Leite
com...............preenchendo o espaço em branco com o (s) nome (s) do (s) produto (s) adicionado
(s).
Poderá denominar-se opcionalmente Doce de Leite Misto.
9.5. O Doce De Leite que corresponda ao ítem 2.3.4. poderá ser denominado como Doce de
Leite para Sorveteria ou Doce de Leite para Sorveteria com .............. preenchendo o espaço em
branco com o(s) nome (s) do (s) produto (s) adicionado (s).
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O Doce de Leite que tenha sido adicionado do (s) corante (s) incluídos no ítem 5.1.1.
obrigatoriamente será denominado Doce de Leite para Sorveteria ou Doce de Leite para
Sorveteria com ........ segundo corresponda.
9.6. Em todos os casos, nas denominações mencionadas, será incluída a expressão Com Creme
segundo corresponda aos ítens 2.2.1.2 e 4.2.2.
9.7. Em todos os casos quando o Doce de Leite for exclusivo para uso industrial como matériaprima para elaboração de outros produtos alimentícios e contenham uma concentração de Ácido
Sórbico e/ou seus sais de Na, K ou Ca maior que 600 mg/kg até 1000 mg/kg (ambos expressos
em ácido sórbico), deverá obrigatoriamente indicar no rótulo a expressão Exclusivo Para Uso
Industrial.
9.8. Poderá ser indicado no rótulo a expressão que se refira a sua forma de apresentação.
Ex.: em tablete, em pasta, pastoso, etc.
10 - MÉTODOS DE ANÁLISES: Os métodos de análise recomendados são os indicados nos
itens 4.2.2. e 7.3.
11 AMOSTRAGEM: Seguem-se os procedimentos recomendados na norma FIL 50 C: 1995.
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