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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
A Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por sua Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), 

responsável pelo Serviço de Inspeção de São Paulo (SISP) edita o presente manual que reúne o 

conjunto de normas técnicas organizadas, de modo a facilitar a consulta dos procedimentos 

necessários para a implantação de estabelecimentos para a produção de leite e seus derivados no 

estado de São Paulo.  

 

Esta publicação é dirigida à cadeia produtiva do leite e reúne as orientações que vão desde a 

construção até o registro de produtos no SISP.  

 

De fácil consulta, foi elaborado com base na Resolução SAA 24, de 01 de agosto de 1994 e de suas  

alterações constantes na Resolução SAA 12, de 19 de abril de 1995 e nas Resoluções 03 e 04, de 10 

de janeiro de 2008.  

 

Além das normas, disponibiliza os requisitos referentes às dependências, equipamentos utilizados em 

cada processo de produção e documentos necessários para o registro de estabelecimentos e produtos.  

 

Oferece ainda uma ferramenta importante: um check list detalhado, que servirá para avaliar se as 

condições das instalações e equipamentos estão em acordo com as normas. É um roteiro 

minuciosamente detalhado que facilitará o trabalho de detectar e corrigir possíveis falhas no processo, 

visando à implantação das Boas Práticas de Produção. 

 

Enfim, este é um trabalho único e inovador que irá contribuir para a melhoria da qualidade do leite e 

seus derivados  produzidos sob inspeção do SISP. 

 

 

 

 

 

Cláudio Alvarenga de Melo 

Coordenadoria de Defesa Agropecuária 

Coordenador 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

Durante o processo de análise do ambiente para a elaboração do projeto “Gestão sanitária 

dos riscos na produção de alimentos”, do programa “Risco Sanitário Zero”, consolidado no 

Plano Plurianual 2008-2011, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São 

Paulo, por sua Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) avaliou a oportunidade de 

estruturar e desenvolver ações educativas visando acelerar a adoção de boas práticas de 

fabricação a partir dos laticínios registrados no Serviço de Inspeção de São Paulo (SISP).  

 

Com base na analise dos resultados do “Projeto de avaliação da qualidade do leite cru” 

realizado pela CDA, em conjunto com a Clínica do Leite/Esalq/Usp (laboratório da Rede 

Brasileira de Laboratórios) foi possível observar que a qualidade do leite paulista, apesar de 

estar dentro dos padrões, poderia ser melhorada com a adoção de práticas de higiene na 

obtenção do leite e no controle da temperatura, desde o armazenamento até a sua 

distribuição. 

 

Para implantar esta ação houve a necessidade de normatizar os procedimentos para o 

serviço oficial e para os estabelecimentos registrados no SISP. Tendo como base a Instrução 

Normativa n.º51/2002, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foram 

elaboradas as propostas que foram amplamente discutidas com o setor produtivo.  

 

Através da Resolução n.º 03/2008 foi alterado o capítulo “Leite” da Resolução SAA n.º 24, e 

publicada a Resolução n.º 04/2008, que determina os padrões de identidade e qualidade do 

leite dos estabelecimentos registrados no SISP. 

 

O controle rigoroso da matéria prima, através da coleta e analise mensal de amostras do leite 

de cada produtor e a fiscalização sistemática do serviço oficial de defesa deverá resultar na 

melhoria da qualidade do leite consumido pela população. 
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2. MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA PRODUÇÃO DE LEITE E 
PRODUTOS LÁCTEOS 

 

Este manual tem como objetivo facilitar a consulta e a padronização de procedimentos para 
registro de estabelecimentos de produção de leite e seus derivados. 
Os interessados em registrar estabelecimentos produtores de leite e seus derivados deverão 
seguir as orientações contidas neste manual, além das orientações contidas no Manual Geral 
de Procedimentos, quanto às demais instalações (área externa, área social, depósitos 
diversos, etc.). 
As informações deste Manual são referentes aos seguintes estabelecimentos: 

 
a) Estábulo leiteiro; 
b) Granja Leiteira; 
c) Micro usina de beneficiamento, mini usinas de beneficiamento ou usinas de 

beneficiamento; 
d) Fábricas de Laticínios; 
e) Entreposto de Laticínios. 
 
Considerações gerais 
 
Área construída 
A área construída deverá ser compatível com a capacidade do estabelecimento e tipo de 
equipamento, sendo as dependências orientadas de tal modo que os raios solares, o vento e 
a chuva não prejudiquem os trabalhos industriais.  
 
Área externa 
 
A. REQUISITOS DO TERRENO:  
 
Localização: 
1. O local do terreno/instalações pode ser dentro do perímetro urbano, suburbano ou na zona 
rural. 
2. A área do terreno deve ser compatível com o estabelecimento, prevendo-se futuras 
expansões, e que tenha condições adequadas para recepção de matéria prima e expedição 
de produtos, bem como circulação interna de veículos. 
3. O terreno deve ser seco, sem acidentes, de fácil escoamento das águas pluviais, não 
passível de inundações, verificar se não se encontra em área de preservação. 
4. Localizar-se em pontos distante fonte de poluição. 
5. As áreas, como pátio e vias de acesso internas, devem ser pavimentadas e urbanizadas, 
evitando a formação de poeira e facilitando o escoamento das águas. As demais áreas 
deverão receber jardinagem completa. 
 
Outros aspectos de fundamental importância são: 
1.Facilidade na obtenção da matéria-prima. 
2.Facilidade de acesso. 
3.Facilidade de fornecimento de energia elétrica e meios de comunicação. 
4.Facilidade no abastecimento de água potável. 
5.Facilidade no tratamento e escoamento das águas residuais. 
 
B – REQUISITOS DO ESTABELECIMENTO: 
 
O estabelecimento deve ser instalado, de preferência, no centro do terreno, devidamente 
cercado por alambrado ou muro, afastado dos limites das vias públicas, no mínimo 5 (cinco) 
metros do alinhamento e dispor de área de circulação interna que permita a livre 
movimentação dos veículos de transporte. 
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Pé direito  
Em todas as seções industriais, o pé direito mínimo recomendável será de 3,50 m (três 
metros e cinqüenta centímetros), com tolerância de até 3,00 m (três metros) nas recepções 
abertas e dependências com temperatura controlada, quando as operações nelas executadas 
assim o permitirem. Nas câmaras frias esta altura poderá ser reduzida a até 2,50 m (dois 
metros e cinqüenta centímetros). 
 
Teto  
O teto deverá ser de laje de concreto, alumínio, plástico rígido, fibro - cimento ou outros 
materiais aprovados pelo Serviço de Inspeção Estadual. O forro poderá ser dispensado nos 
casos em que a cobertura proporcionar perfeita vedação à entrada de poeira, insetos, 
pássaros, assegurando a perfeita higienização.  
 
Piso  
Possuir piso industrial, impermeável, resistente à abrasão e à corrosão, ligeiramente 
inclinado, construído de modo a facilitar a coleta e o escoamento das águas residuais, bem 
como permitir sua limpeza e higienização, com ângulos e cantos arredondados. 
Não será permitido piso de cimento nas áreas industriais, exceção às câmaras frias (exceto 
as de salga, expedição e depósitos). O rejunte deverá obedecer às mesmas condições do 
piso. 
 
Paredes, portas e janelas 
Possuir paredes lisas, impermeabilizadas com material aprovado pelo Serviço de Inspeção 
Estadual (com altura mínima de revestimento de 2,00 metros), de cor clara, de fácil lavagem e 
higienização, com ângulos e cantos arredondados. 
As portas externas (escritório, vestiários, banheiros, depósitos, etc.) poderão ser de madeira 
com pintura lavável. 
As portas e batentes das áreas industriais deverão ser de alumínio ou aço inoxidável. As 
portas das câmaras frias serão de aço inoxidável ou fibra de vidro.  
As janelas serão de caixilhos metálicos, com parapeitos chanfrados e instalados à altura 
mínima de 2,00 metros. 
É obrigatório o uso de telas milimétricas, e removíveis para limpeza. 
 
Abastecimento de água  
Dispor de rede de abastecimento de água, para assegurar uma vazão para atender 
suficientemente, às necessidades do trabalho industrial e às dependências sanitárias e, 
quando for o caso, de instalações para o tratamento de água recomendando-se a relação de 
6,00 litros de água para cada litro de leite recebido, com exceção da granja leiteira e estábulo 
que se recomenda a proporção de 100 litros/animal ordenhado ou 6 litros/ litro de leite 
produzido.  
O sistema de abastecimento de água do estabelecimento incluirá, obrigatoriamente, sistema 
automático de cloração, com registro diário das taxas de cloro na água de abastecimento. Os 
depósitos de água deverão permanecer permanentemente tampados, preconizando sua 
limpeza e sanitização a cada período de 6 meses .  
 
Abastecimento de vapor  
Dispor quando necessário, de instalações de vapor e água quente, em todas as 
dependências de manipulação e preparo de produtos, bem como de subprodutos não 
comestíveis. 
A caldeira deverá ser localizada em prédio específico, com afastamento mínimo de 3,00 m 
(três metros) em relação a outras construções, bem como, atender legislação específica. 
Quando alimentada à lenha, esta terá que ser depositada em local adequado de modo a não 
prejudicar a higiene do estabelecimento. 
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Sala de máquina  
A sala de máquina deverá dispor de área suficiente, instalações e equipamentos (banco de 
água gelada, compressores, equipamentos de frio das câmaras frias, etc) segundo a 
capacidade e finalidade do estabelecimento. Quando localizada no prédio industrial esta 
deverá ser separada de outras dependências por paredes completas. Recomenda-se para 
melhor arejamento que as paredes externas, quando existentes, sejam em elementos 
vazados. 
 
1. ESTÁBULO LEITEIRO 
 
Deverá estar localizado em área distante de fontes produtoras de mau cheiro, que possam 
comprometer a qualidade do leite. 
Deverá estar afastado no mínimo 50,00 m (cinqüenta metros) das vias públicas de tráfego de 
veículos estranhos às suas atividades. Deverá dispor de currais de espera de bom 
acabamento, com área mínima de 2,50 m2 (dois vírgula cinqüenta metros quadrados) por 
animal do lote a ser ordenhado.  
 
1.1 Curral de espera e arraçoamento 
Entende-se como bem acabado o curral dotado de piso concretado, blocos de cimento ou 
pedras rejuntadas com declive não inferior a 2% (dois por cento), provido de canaletas sem 
cantos vivos, e de largura, profundidade e inclinação suficientes, de modo a permitirem fácil 
escoamento das águas e de resíduos orgânicos; Os currais devem estar devidamente 
cercados com tubos de ferro galvanizados, correntes, réguas de madeira, ou outro material 
aprovado, e possuírem mangueiras com água sob pressão para sanitização; possuir sistema 
de contenção de fácil limpeza e sanitização, não sendo permitido o uso de canzil de madeira; 
possuir piso impermeável, revestido de cimento áspero ou outro material aprovado, com 
declive não inferior a 2% (dois por cento) e provido de canaletas sem cantos vivos, de largura, 
profundidade e inclinação suficientes, de modo a permitirem fácil escoamento das águas e de 
resíduos orgânicos; ser delimitado por tubos de ferro galvanizados, correntes ou outro 
material, como substitutos dos muros e paredes, que, quando existentes, deverão ser 
impermeabilizados com material de fácil sanitização até a altura mínima de 1,20 m (um metro 
e vinte centímetros); possuir manjedouras ou cochos de fácil sanitização, sem cantos vivos, 
impermeabilizados com material adequado, possuindo sistema de rápido escoamento para as 
águas de limpeza. As manjedouras do tipo individual deverão dispor de sistema próprio para 
escoamento das águas; todas as dependências do estábulo deverão possuir mangueiras com 
água sob pressão; possuir rede de esgoto para escoamento de águas servidas e dos 
resíduos orgânicos, canalizados a uma distância tal que não venham a constituir-se em fonte 
produtora de mau cheiro. As áreas adjacentes deverão ser drenadas e possuir escoamento 
para águas pluviais; o tratamento e eliminação de águas residuais deverão sempre atender 
as prescrições das autoridades e órgãos competentes. 
 
1.2 Sala para ordenha  
Permite-se a ordenha no Estábulo, desde que seja mecânica. Quando o Estábulo não atender 
integralmente a essa disposição, torna-se obrigatória a construção de dependência para a 
ordenha propriamente dita.  
Nessa dependência, a ordenha poderá ser manual ou mecânica.  
Deverá ter o pé direito de no mínimo de 3,00 m (três metros).  
Quando a ordenha for manual, deverá ser provida de paredes na altura mínima de 2,00 m 
(dois metros). Esta deverá estar afastada de fonte produtora de mau cheiro e/ou construção 
que venha causar prejuízos à obtenção higiênica do leite.  
Deverá atender, ainda, às seguintes condições: ser suficientemente ampla, apresentar áreas 
de iluminação e ventilação adequadas, forro, piso impermeabilizado, paredes 
impermeabilizadas até altura não inferior a 2,00 m (dois metros), com azulejos ou outro 
material aprovado e possuir mangueiras com água sob pressão. É facultativa a instalação de 
telas e basculantes. No caso de ordenha mecânica, ficam dispensados forros e paredes. Em 
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qualquer modalidade de ordenha, o forro estará dispensado quando houver estrutura metálica 
e cobertura de alumínio ou fibro cimento. 
 
1.3 Boxes dos bezerros 
Destinados apenas à contenção durante a ordenha. O bezerreiro (criação) poderá estar 
localizado em área contígua ao estábulo ou dependência para ordenha, desde que isolado 
por paredes e com acesso indireto, observando os cuidados técnicos e higiênico-sanitários 
compatíveis com a produção do leite. 
 

1.4 Sala de Leite  
Deverá ser ampla o suficiente e apresentar áreas de iluminação e ventilação adequadas, pé-
direito mínimo de 3,00 m (três metros), forro que poderá ser dispensado caso a cobertura seja 
de fibro cimento, alumínio ou PVC. O suporte de sustentação quando existente deverá ser de 
estrutura metálica. O piso e as paredes deverão ser impermeabilizadas, sendo as paredes 
impermeabilizadas em uma altura acima de 2,00 m (dois metros), com azulejos ou outros 
materiais aprovados. As janelas e basculantes deverão ser providos de telas à prova de 
insetos. O equipamento de refrigeração do leite em placas ou por expansão direta deverá 
estar localizado nessa dependência. Essa dependência deverá servir para a guarda e 
sanitização dos utensílios e equipamentos, os quais não deverão ter contato direto com o 
piso. 
Deverá oferecer as condições básicas para a transferência do leite refrigerado para o 
caminhão-tanque. 
 

1.5 Outras dependências  
Quando o estábulo leiteiro dispuser de instalações complementares (silos, depósitos de feno, 
banheiro ou pulverizadores de carrapaticidas, depósitos de forragem, local para o preparo de 
rações, tanques de cevada ou melaço, estrumeiras, etc.), estas deverão ficar afastadas do 
local de ordenha a uma distância que não cause interferência na qualidade do leite. Os 
tanques de cevada e melaço deverão estar tampados com telas milimétricas ou outro material 
aprovado. 
 

1.6 Fluxograma 
 

 
 
 
 
2. GRANJA LEITEIRA 
 
Estabelecimento com instalações e equipamentos para beneficiamento de leite, de produção 
própria com ordenha em circuito fechado. 
Deve estar afastada no mínimo 50,00 m (cinqüenta metros) das vias públicas de tráfego de 
veículos estranhos às suas atividades, bem como possuir perfeita circulação interna de 
veículos. 
 
2.1 Instalações e Equipamentos 
 
2.2 Currais de espera e manejo: de existência obrigatória, deverão possuir área mínima de 
2,50 m2 (dois vírgula cinqüenta metros quadrados) por animal a ser ordenhado, 
pavimentação de paralelepípedos rejuntados, lajotas ou piso concretado, cercas de materiais 
adequados (tubos de ferro galvanizados, correntes, réguas de madeira, etc.) e mangueiras 
com água sob pressão para sanitização. Destinados aos animais a serem ordenhados, o 
conjunto deverá estar 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, estes deverão ser separados dos currais 
dos animais de ordenha. 

Ordenha Tanque de Expansão Expedição 
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2.3 Dependência de abrigo e arraçoamento: deverá seguir às seguintes exigências: 
Estrutura coberta bem acabada e de material de boa qualidade. Pé-direito mínimo de 3,00 m 
(três metros), a contar da face inferior do tensor da tesoura, quando possuir paredes laterais. 
Quando as laterais forem abertas, tolera-se pé-direito mínimo de 2,70 m (dois metros e 
setenta centímetros). Paredes, quando existentes, em alvenaria deverão apresentar 
acabamento e pinturas com tintas de cor clara. Como substitutivos das paredes poderão ser 
empregados tubos galvanizados, correntes ou outro material aprovado; 
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;  
Sistema de contenção de fácil limpeza e sanitização, devendo ser evitado o canzil de 
madeira;  
 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 deverão 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. 
 
2.4 Sala de ordenha 
A ordenha, obrigatoriamente, deverá ser feita em dependência apropriada, destinada 
exclusivamente a esta finalidade, e localizada afastada da dependência de abrigo e 
arraçoamento, bem como de outras construções para alojamento de animais. Deverão ser 
observadas as seguintes condições: Construção em alvenaria, com pé-direito mínimo de 3,00 
m (três metros), iluminação e ventilação suficientes. Possuir paredes revestidas com azulejos 
ou outro material impermeável aprovado que facilite a limpeza, até a altura de 2,00 m (dois 
metros), para proteção contra poeira, ventos ou chuva.  
Sistema de contenção de fácil limpeza e sanitização, não sendo permitido nesta dependência 
o uso de canzil de madeira. 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 semi-fechado, tipo “balde-ao-pé” ou 
similar. O equipamento referido, constituído de ordenhadeiras, tubulações, bombas sanitárias 
e outros, deverá ser, conforme o caso, em aço inoxidável, vidro, fibra de vidro, ou outros 
materiais, desde que observado o Regulamento Técnico específico. Deverá possuir bom 
acabamento e garantir facilidade de sanitização mecânica e conservação. Recomenda-se a 
instalação de coletores individuais de amostra no equipamento de ordenha. 
 
2.5 Dependência de sanitização e guarda do material de ordenha  
Localizada anexa à dependência de ordenha e com acesso à mesma através da porta da 
parede separatória, deverá observar, quanto às características da construção civil, as 
mesmas condições da dependência de ordenha. As janelas deverão 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 deverão ser construídos com material adequado, tais como: revestimento em 
azulejo, fibra de vidro, alumínio ou similar. O equipamento para a produção do vácuo deverá 
estar situado em lugar isolado e de acesso externo. 
 
2.6 Salas de Beneficiamento, Industrialização e Envase 
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. Deverão estar afastadas de outras 
construções para abrigo de animais.  
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Deverão 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 filtro de linha, rebaixador de temperatura a placas para o leite 
proveniente da ordenha, tanque de estocagem de leite cru, tanque regulador de nível 
constante provido de tampa, bombas sanitárias, filtro-padronizadora centrífuga, 
homogeneizador (se utilizado) pasteurizador a placas (provido de painel de controle, termo-
registrador automático e válvula automática de desvio de fluxo), tanque isotérmico para leite 
pasteurizado e embaladeira automática. 
Os equipamentos deverão estar localizados de acordo com o fluxo operacional, com o 
espaçamento entre si, recomendando-se afastamento mínimo de 0,80 m (zero vírgula oitenta 
centímetros) entre as paredes, equipamentos e divisórias, que proporcione facilidades de 
operação e sanitização. 
 
2.7 Estocagem  
Câmara Fria: com capacidade compatível com a produção. A câmara deverá estar situada 
anexa à dependência de beneficiamento e em fluxo em relação ao local de envase e à 
expedição. São aceitas câmaras pré-moldadas ou construídas em outros materiais 
aprovados. Os materiais das portas e óculo deverão ser de aço inoxidável, fibra de vidro ou 
outro material aprovado. A câmara deverá possuir termômetro de leitura para o exterior e 
assegurar a manutenção do leite e derivados em temperatura adequada conforme indicação 
tecnológica. 
 
2.8 Área de expedição 
A área de expedição do produto deverá estar localizada de maneira a atender a um 
fluxograma operacional racionalizado em relação à estocagem e saída do produto do 
estabelecimento. A expedição do produto poderá ser feita através de óculo, diretamente da 
câmara fria ou da área de expedição ou através de plataforma, sendo que esta deverá ter no 
mínimo 0,80 m (zero vírgula oitenta centímetro) de altura e possuir ante câmara junto à 
câmara de estocagem. 
A cobertura da área de expedição poderá ser de estrutura metálica ou outro material 
aprovado, com prolongamento suficiente para abrigar os veículos transportadores. 
 
2.9 Dependências de recepção e sanitização de caixas plásticas  
Deverão possuir as mesmas características físicas relativas ao pé direito, piso, paredes e teto 
da dependência de beneficiamento e envase, devendo estar situadas anexas à mesma, 
porém isoladas, com abertura apenas suficiente para passagem das caixas lavadas. Na sua 
localização deverá ser levada em conta a posição do local de envase, de forma que ofereça 
facilidade ao fluxo de caixas lavadas até o mesmo. As suas dimensões deverão ser 
suficientes para comportar os tanques ou máquinas para lavagem e oferecer espaço para a 
guarda da quantidade de caixas em uso. Os tanques deverão ser construídos em alvenaria, 
revestidos com azulejos ou outro material aprovado. Deverão ser providos de instalação de 
água sob pressão. No local de descarga das caixas a cobertura deverá ser projetada para o 
exterior, de modo a oferecer abrigo ao veículo. 
 
2.10 Laboratórios 
Os laboratórios deverão estar devidamente equipados para a realização do controle físico-
químico e microbiológico do leite e demais produtos. Deverão constar de áreas específicas 
para os fins distintos acima mencionados, compatíveis com os equipamentos a serem 
instalados, com o volume de trabalho a ser executado e com as características das análises. 
Poderão estar localizados no prédio principal ou dele afastados observando-se neste caso, a 
proximidade com outras construções, instalações ou dependências que possam prejudicar o 
seu funcionamento, cuidando-se em ambos os casos, para que seja conseguido um perfeito 
fluxograma operacional, sobretudo no procedimento de colheita de amostras. As 
características físicas da construção, relativas ao piso, paredes, portas e janelas deverão 
observar às mesmas da dependência de beneficiamento e envase, com exceção do pé 
direito, que poderá ser inferior, e do forro, que deverá estar presente, exigindo-se na sua 
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confecção material apropriado aprovado, de fácil limpeza e conservação. 
 
Análises físico-químicas: acidez, densidade, gordura, extrato seco total, extrato seco 
desengordurado, teste de fosfatase e peroxidase. 
Equipamentos: acidímetro de dornic, termo lacto densímetro, centrífuga, disco de ackermann 
ou fórmulas (cálculo do E.S.T e E.S.D). 
Análises microbiológicas: contagem global de microorganismos, contagem de coliformes 
totais e contagem de coliformes fecais. 
Equipamentos: estufa de cultura, estufa de esterilização, autoclave e contador de colônias. 
 
2.11 Fluxograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MICRO USINA DE BENEFICIAMENTO 
 
Estabelecimento com instalações e equipamentos para beneficiamento de até 6.000 (seis mil) 
litros de leite por dia, de produção própria.  
 
3.1 Área de recepção  
Se o local de ordenha for anexo à micro usina, e a ordenha realizada em circuito fechado, 
dispensa-se o uso de plataforma de recepção, atendendo as mesmas especificações de 
construção para Granja Leiteira . 
No caso da ordenha ocorrer em local separado da micro usina, será necessário a construção 
de área de recepção. A área de recepção deverá ser coberta com estrutura metálica ou outro 
material adequado com prolongamento suficiente para abrigar os veículos transportadores. 
Deverá ser ampla e suficiente para realizar todas as operações relativas ao descarregamento 
da matéria prima, a seleção, pesagem do leite e a lavagem, sanitização e guarda dos latões, 
quando esta última for realizada nesta área. A plataforma, quando existente, deverá ser 
situada aproximadamente a 0,80 m (oitenta centímetros) do solo, para facilitar a descarga de 
latões.   
 
3.2 Local para higienização e guarda de latões  
Deverá estar próximo ou na própria área de recepção, desde que possua equipamentos 
adequados para tal finalidade.  
Deverá dispor de água sob pressão, utilizar produtos de limpeza aprovados para tal finalidade 
e, conforme necessidade fonte de água quente (caldeira ou máquinas).  
Deverá dispor de local adequado para a guarda dos latões higienizados.  
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3.3 Laboratório 
Com exceção do estabelecimento destinado a produção de leite integral, que somente exige 
o laboratório físico químico, atender as mesmas especificações da granja leiteira. 
 
3.4 Sala de Beneficiamento, Industrialização e Envase 
Poderá estar localizada no mesmo prédio da dependência de ordenha ou contígua a esta, 
obedecendo, entretanto, completo isolamento. 
Deverá estar afastada de outras construções para abrigo de animais.  
Deverão 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 filtro de linha, refrigerador a placas para o leite proveniente da 
ordenha, tanque de estocagem de leite cru, tanque regulador de nível constante provido de 
tampa, bombas sanitárias, filtro-padronizadora centrífuga (se utilizado), homogeneizador (se 
utilizado), pasteurizador em placas (provido de painel de controle, termo-registrador 
automático e válvula automática de desvio de fluxo), tanque isotérmico para leite pasteurizado 
e embaladeira automática. 
 Os equipamentos deverão estar localizados de acordo com o fluxo operacional, com o 
espaçamento entre si, recomendando-se afastamento mínimo de 0,80 m (oitenta centímetros) 
entre as paredes, equipamentos e divisórias, que proporcione facilidades de operação e 
sanitização. 
 
 3.5. Estocagem  
Atender as mesmas especificações da granja leiteira. 
 
3.6. Expedição  
Atender as mesmas especificações da granja leiteira. 
 
3.7 Fluxograma 
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4. MINI USINA DE BENEFICIAMENTO 
 
Estabelecimento com instalações e equipamentos para recebimento e beneficiamento de até 
6.000 litros de leite por dia. 
 
4.1 Área de recepção  
A área de recepção deverá ser coberta com estrutura metálica ou outro material adequado 
com prolongamento suficiente para abrigar os veículos transportadores. Deverá ser ampla e 
suficiente para realizar todas as operações relativas ao descarregamento da matéria prima 
(em latões ou a granel), a seleção, pesagem do leite e a lavagem, sanitização e guarda dos 
latões, quando esta última for realizada nesta área. A plataforma deverá ser situada 
aproximadamente a 0,80 m (oitenta centímetros) do solo, para facilitar a descarga de latões.  
 
 
4.2 Local para higienização e guarda de latões  
Deverá estar próximo ou na própria área de recepção, desde que possua equipamentos 
adequados para tal finalidade.  
Deverá dispor de água sobre pressão, utilizar produtos de limpeza aprovados para tal 
finalidade e, conforme necessidade, fonte de água quente (caldeira ou máquinas) . 
Deverá dispor de local adequado para a guarda dos latões higienizados.  
Para estabelecimentos que recebam acima de 5.000 litros exiger-se-á a instalação de 
higienizador automático de latões. 
 
 
4.3 Laboratório 
Deverá estar localizado no prédio principal junto à plataforma e atender as mesmas 
especificações da granja leiteira, porém com o acréscimo das seguintes análises: 
Físico-química (alizarol plataforma), crioscopia (laboratório), pesquisa de reconstituintes 
(açúcar e amido), pesquisa de elementos anormais (sangue, pus e urina) e pesquisa de 
conservantes (cloretos, peroxido de hidrogênio e formol). 
 
 
4.4 Sala de Beneficiamento, Industrialização e Envase 
Deverá 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 filtro de linha, refrigerador a placas para o leite proveniente do tanque de 
recepção, tanque de estocagem de leite cru, tanque regulador de nível constante provido de 
tampa, bombas sanitárias, filtro-padronizadora centrífuga (se utilizado), homogeneizador (se 
utilizado) pasteurizador em placas (provido de painel de controle, termo-registrador 
automático e válvula automática de desvio de fluxo), tanque isotérmico para leite pasteurizado 
e embaladeira automática. 
Os equipamentos deverão estar localizados de acordo com o fluxo operacional, com o 
espaçamento entre si, recomendando-se afastamento mínimo de 0,80 m (oitenta centímetros) 
entre as paredes, equipamentos e divisórias, que proporcione facilidades de operação e 
sanitização. 
 
 
4.5 Estocagem 
Atender as mesmas especificações da granja leiteira. 
 
 
4.6 Expedição 
Atender as mesmas especificações da granja leiteira.  
 
 
 



 
 

 

 

 

22 

4.7 Fluxograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Obrigatório para leite A, facultativo para os demais. 
 
 
5. USINA DE BENEFICIAMENTO 
 
Estabelecimento com instalações e equipamentos para recebimento e beneficiamento acima 
6.000 (seis mil) litros de leite por dia. 
 
5.1. Área de recepção  
A área de recepção deverá ser coberta com estrutura metálica ou outro material adequado 
com prolongamento suficiente para abrigar os veículos transportadores. Deverá ser ampla e 
suficiente para realizar todas as operações relativas ao descarregamento da matéria prima 
(em latões ou a granel), a seleção, pesagem do leite e a lavagem, sanitização e guarda dos 
latões, quando esta última for realizada nesta área. A plataforma, quando existente, deverá 
ser situada aproximadamente a 0,80 m (oitenta centímetro) do solo, para facilitar a descarga 
de latões.  
Quando a recepção for superior a 10.000 (dez mil) litros de leite por dia, o recebimento será 
realizado através de esteira automática ou roletes para transporte dos latões.  
 
5.2. Local para higienização e guarda de latões  
Deverá estar próximo ou na própria área de recepção, desde que possua equipamentos 
adequados para tal finalidade.  
Deverá dispor de água sob pressão, produtos de limpeza aprovados para tal finalidade e, 
conforme necessidade,  fonte de água quente (caldeira ou máquinas). 
Deverá dispor de local adequado para a guarda dos latões higienizados.  
Deverá dispor de higienizador automático de latões e quando a recepção for superior a 
10.000 (dez mil) litros diários, o recebimento será realizado através de esteira automática ou 
de roletes para transporte de latões.  
 
5.3 Laboratório 
Atender as mesmas especificações da mini usina de leite. 
 

Recepção Pesagem Analise de Leite 
Cru 

Resfriamento 

Estocagem de Leite Cru 
Padronização Centrifugação 

Envase 
Estocagem 
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Expedição Analise do Leite 
Pasteurizado 

Estocagem 
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5.4 Sala de Beneficiamento, Industrialização e Envase 
Atender as mesmas especificações da mini usina de leite. 
 
 5.5 Estocagem  
Atender as mesmas especificações da mini usina de leite. 
 
5.6 Expedição  
Atender as mesmas especificações da granja leiteira, micro e mini usina de leite.  

5.7 Fluxograma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6. FABRICA DE LATICÍNIO 
 
Estabelecimento destinado ao recebimento de matéria prima para a elaboração e fabricação  
de produtos derivados do leite. 
Deverá possuir instalações e equipamentos para atender as necessidade tecnológicas de 
fabricação de cada produto, além das seguintes etapas, comuns as outras categorias de 
estabelecimentos citados anteriormente: 
1 - Área de recepção. 
2 - Local para higienização e guarda de latões. 
3 - Laboratórios com as instalaçoes e equipamentos para realização somente das análises 
físico – químicas. 
Análises físico-químicas: acidez, densidade, gordura, extrato seco total, extrato seco 
desengordurado, teste de fosfatase e peroxidase. No caso de receber de terceiros, realizar as 
análises de alizarol, crioscopia, pesquisa de reconstituintes do leite, conservantes, pesquisa 
de sangue e pus. 
Equipamentos: acidímetro de dornic, termo lacto densímetro, centrífuga, disco, disco de 
Ackermann ou fórmulas (cálculo do E.S.T e E.S.D ), e  crioscópio 
4 - Dependências de Beneficiamento, Industrialização e Envase. 
5 - Estocagem . 
6 - Expedição. 
 
Obs.: As instalações e equipamentos da fábrica de laticínios serão separadas por produtos. 
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6.1 Doce de Leite, Requeijão e Queijo Fundido.  
 
6.1.1 Sala para fabricação e embalagem  
Para fabricação destes produtos o estabelecimento deverá ter dependências próprias, 
podendo ser comum para os três tipos de produtos lácteos.  
 
 
6.1.2 Sala de embalagem secundária. (opcional)  
Local destinado a montagem das caixas de papelão, devendo estar localizada próximo ao 
depósito de embalagem secundária, sala de embalagem primária, estocagem e expedição. 
 
6.1.3 Sala ou local para higienização de caixas plásticas 
O estabelecimento deverá possuir esta instalação caso não utilizar embalagens secundárias 
para acondicionamento do produto. Deverá ser isolada da área de produção com passagem 
das caixas através de óculo para área de produção. 
 
6.1.4 Estocagem  
A estocagem do doce de leite deverá ser em dependência própria e com prateleiras ou 
estrados plásticos. 
A estocagem do requeijão e queijo fundido deverá ser em câmara fria. 
 
6.1.5 Equipamentos  
Tanque de recepção. 
Filtro de linha. 
Bombas centrífugas . 
Tanque de estocagem de leite cru. 
Tacho de fabricação em aço inoxidável, de parede dupla, com marcador de temperatura e 
agitadores automáticos. 
Sistema de exaustão de vapores . 
Mesa em aço inoxidável para embalagem e rotulagem. 
Mesa para manipulação para doces em tabletes . 
Prateleira para embalagem de uso diário. 
Prateleira para ingredientes de uso diário. 
Máquina de envase do doce de leite em sachê (opcional).  
Máquina de lacre da embalagem.  
 
 
6.1.6 Fluxograma 
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6.2 Creme de leite  
 
6.2.1 Sala para fabricação e embalagem  
Para fabricação deste produto o estabelecimento deverá ter dependência para pasteurização 
e envase.  
 
 
6.2.2 Sala de embalagem secundária (opcional) 
Atender as mesmas especificações de doce de leite e requeijão. 
 
6.2.3 Sala ou local para higienização de caixas plásticas 
O estabelecimento deverá possuir esta instalação caso não utilizar embalagens secundárias 
para acondicionamento do produto. Deverá estar isolada da área de produção com passagem 
das caixas através de óculo para área de produção. 
 
6.2.4 Estocagem 
Câmara fria. 
 
6.2.5 Equipamentos 
Desnatadeira ou padronizadora na sala de fabricação do leite. 
Latões de uso exclusivo para estocagem do creme. 
Pasteurizador lento de dupla parede provido de tampa, termômetro, termostato, marcador de 
tempo, agitadores automáticos e válvula para esgotamento. 
Máquina de envase. 
Mesa em aço inoxidável para rotulagem. 
 
6.2.6 Fluxograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Manteiga 
 
6.3.1 Sala de fabricação e embalagem 
Para fabricação deste produto o estabelecimento deverá possuir dependência para 
pasteurização do creme (m.p), bateção, malaxagem, lavagem do creme e envase da 
manteiga. 
 
6.3.2 Sala de embalagem secundária 
Atender as mesmas especificações de doce de leite e requeijão. 
 
6.3.3 Estocagem 
Câmara fria. 
 
6.3.4 Equipamentos:  
Desnatadeira ou padronizadora na sala de fabricação de manteiga. 
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Latões de uso exclusivo para estocagem do creme. 
Pasteurizador lento de dupla parede provido de tampa, termômetro, termostato, marcador de 
tempo, agitadores automáticos e válvula para esgotamento. 
Equipamento para realização das etapas de bateção, malaxagem e lavagem. 
Máquina de envase (opcional). 
Mesa em aço inoxidável para embalagem e rotulagem. 
 
6.3.5 Fluxograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.4. Queijo Minas Frescal  
 
6.4.1 Sala de fabricação 
Para fabricação deste produto o estabelecimento deverá possuir dependência para 
pasteurização do leite, coagulação, salga da massa e enformagem. 
 
6.4.2 Sala de embalagem  
Deverá estar localizada próxima à câmara fria de estocagem e a área de expedição. 
 
6.4.3 Sala de embalagem secundária (opcional) 
Atender as mesmas especificações de doce de leite e requeijão. 
 
6.4.4 Dependência ou local para higienização de caixas plásticas 
O estabelecimento deverá possuir esta instalação caso não utilizar embalagens secundárias 
para acondicionamento do produto. Deverá ser isolada da área de produção com passagem 
das caixas através de óculo para área de produção. 
 
6.4.5 Sala ou local para higienização e depósito de formas plásticas. 
Deverá estar localizado próximo à área de produção. 
 
6.4.6 Estocagem 
Câmara fria. 
 
6.4.7 Equipamentos 
Tanque de recepção de leite cru. 
Filtro de linha. 
Bombas centrífugas. 
Rebaixador de temperatura a placas. 
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Tanque de estocagem de leite cru. 
Pasteurizador (lento ou rápido). 
Tanque aço inox para coagulação e corte da massa. 
Máquina de embalar a vácuo (opcional). 
Mesas em aço inox para enformagem e embalagem. 
Máquina de embalar a vácuo (opcional). 
Liras e pás em aço inox para cortar a massa. 
 
Obs.: O pasteurizador lento somente poderá ser utilizado para estabelecimentos que 
recebam até 500 litros diários e cumpram com os requisitos da Resolução SAA 03, de 
10/01/08. 
 
6.4.8. Fluxograma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5. Queijo minas padrão 
 
6.5.1 Sala de fabricação 
Para fabricação deste produto o estabelecimento deverá ter dependência para pasteurização 
do leite, coagulação, enformagem, prensagem e salga (câmara fria de salga). 
 
6.5.2 Sala de embalagem  
Atender as mesmas especificações de minas frescal. 
 
6.5.3 Sala de embalagem secundária (opcional) 
Atender as mesmas especificações de doce de leite e requeijão. 
 
6.5.4 Sala ou local para higienização de caixas plástica. 
Atender as mesmas especificações de minas frescal. 
 
6.5.5 Equipamentos  
Tanque de recepção de leite cru. 
Filtro de linha. 
Bombas centrifugas. 
Rebaixador de temperatura a placas. 
Tanque de estocagem de leite cru. 
Pasteurizador (lento ou rápido). 
Tanque aço inox para coagulação e corte da massa. 
Mesas em aço inox para enformagem e embalagem. 
Prensa. 
Tanque de salga (plástico ou inox). 
Máquina de embalar a vácuo (opcional). 
Lira em aço inox para cortar a massa 
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 Obs.: O pasteurizador lento somente poderá ser utilizado para estabelecimentos que 
recebam até 500 litros diários e cumpram com os requisitos da Resolução SAA 03, de 
10/01/2008. 
 
6.5.6 Câmara de salga 
 
6.5.7 Câmara de cura 
 
6.5.8 Estocagem 
Câmara fria. 
 
6.5.9 Fluxograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6. Queijo mussarela 
 
6.6.1 Sala de fabricação 
Para fabricação deste produto o estabelecimento deverá possuir dependência para 
pasteurização do leite, coagulação, fermentação da massa, filagem da massa, enformagem e 
salga da massa (câmara fria de salga). 
 
6.6.2 Sala de embalagem  
Atender as mesmas especificações de minas frescal. 
 
6.6.3 Sala de embalagem secundária (opcional) 
Atender as mesmas especificações de doce de leite e requeijão. 
 
6.6.4 Sala ou local para higienização de caixas plástica. 
Atender as mesmas especificações de minas frescal. 
 
6.6.5 Sala ou local para higienização e depósito de formas plásticas 
 
6.6.6 Equipamentos  
Tanque de recepção de leite cru. 
Filtro de linha. 
Bombas centrífugas. 
Rebaixador de temperatura a placas. 
Tanque de estocagem de leite cru. 
Pasteurizador (lento ou rápido). 
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Tanque aço inox para coagulação e corte da massa. 
Mesas em aço inox para fermentação da massa, enformagem e embalagem.  
Picadeira de massa. 
Tanque de filagem. 
Máquina de moldar massa (opcional). 
Tanque de salga (plástico ou inox). 
Máquina de embalar a vácuo (opcional). 
Liras em aço inox para cortar a massa. 
 
 
Obs.: O pasteurizador lento somente poderá ser utilizado por estabelecimentos que recebam 
até 500 (quinhentos) litros diários e cumpram com os requisitos da Resolução SAA 03, de 
10/01/2008. 
 
 
6.6.7. Câmara de salga 
 
6.6.8. Estocagem 
Câmara fria 
 
6.6.9 Fluxograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7. Queijo Provolone 
 
6.7.1 Sala de fabricação 
Para fabricação deste produto o estabelecimento deverá ter dependência para pasteurização 
do leite, coagulação, fermentação da massa, filagem da massa, enformagem e salga da 
massa (câmara fria de salga). 
 
6.7.2 Sala de embalagem  
Atender as mesmas especificações de minas frescal. 
 
6.7.3 Sala de embalagem secundária (opcional) 
Atender as mesmas especificações de doce de leite e requeijão. 
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6.7.4 Sala ou local para higienização de caixas plásticas 
Atender as mesmas especificações de minas frescal. 
 
6.7.5 Equipamentos 
Tanque de recepção de leite cru. 
Filtro de linha. 
Bombas centrífugas. 
Rebaixador de temperatura a placas. 
Tanque de estocagem de leite cru. 
Pasteurizador (lento ou rápido). 
Tanque aço inox para coagulação e corte da massa. 
Mesas em aço inox para fermentação da massa, enformagem e embalagem. 
Picadeira de massa. 
Tanque de filagem. 
Máquina de moldar massa (opcional). 
Tanque de salga (plástico ou inox). 
Máquina de embalar a vácuo (opcional). 
Lira em aço inox para cortar a massa. 
 
Obs.: O pasteurizador lento somente poderá ser utilizado por estabelecimentos que recebam 
até 500 (quinhentos) litros diários e cumpra com os requisitos da Resolução SAA 03, de 
10/01/2008. 
 
6.7.6 Câmara de salga 
 
6.7.7 Defumador  
Deverá estar localizado anexo à área de pasteurização e fabricação, porém isolado e com 
ante câmara, com parede em elemento vazado.  Caso o estabelecimento utilizar fumaça 
líquida deverá possuir dependência própria com tanque de aço inox para imergir o queijo no 
líquido e varais para secagem. 
 
6.7.8 Estocagem 
Câmara fria. 
 
6.7.9 Fluxograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
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6.8. Queijo prato 
 
6.8.1 Sala de fabricação 
Para fabricação deste produto o estabelecimento deverá possuir dependência para 
pasteurização do leite, coagulação, fermentação da massa, filagem da massa, enformagem e 
salga da massa (câmara fria de salga). 
 
6.8.2 Sala de embalagem  
Atender as mesmas especificações de minas frescal. 
6.8.3 Sala de embalagem secundária (opcional) 
Atender as mesmas especificações de doce de leite e requeijão. 
 
6.8.3 Sala ou local para higienização de caixas plástica 
Atender as mesmas especificações de minas frescal. 
 
6.8.4 Sala ou local para higienização e depósito de formas plásticas 
Atender as mesmas especificações de minas frescal. 
 
6.8.5 Equipamentos  
Tanque de recepção de leite cru. 
Filtro de linha. 
Bombas centrífugas. 
Rebaixador de temperatura a placas. 
Tanque de estocagem de leite cru. 
Pasteurizador (lento ou rápido). 
Tanque aço inox para coagulação e corte da massa. 
Mesas em aço inox para fermentação da massa, enformagem e embalagem.  
Picadeira de massa. 
Prensa. 
Tanque de salga (plástico ou inox). 
Máquina de embalar a vácuo (opcional). 
Lira em aço inox para cortar a massa. 
Obs.: O pasteurizador lento somente poderá ser utilizado por estabelecimentos que recebam 
até 500 (quinhentos) litros diários e cumpram com os requisitos da Resolução SAA 03, de 
10/01/2008. 
 
6.8.6 Câmara de salga 
 
6.8.7 Estocagem 
Câmara fria.  
 
6.8.8 Fluxograma  
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6.9. Ricota 
 
6.9.1 Sala de fabricação 
Para fabricação deste produto o estabelecimento deverá possuir dependência própria. 
 
6.9.2 Sala de embalagem  
Atender as mesmas especificações de minas frescal. 
 
6.9.3 Sala de embalagem secundária (opcional) 
Atender as mesmas especificações de doce de leite e requeijão. 
 
6.9.4 Sala ou local para higienização de caixas plásticas 
Atender as mesmas especificações de minas frescal. 
 
6.9.5 Equipamentos  
Tanque de aço inox para fabricação.  
Mesa aço inox. 
 
6.9.6 Estocagem 
Câmara fria.  
 
6.9.7 Fluxograma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.10. Queijo Parmesão 
 
6.10.1 Sala de fabricação 
Para fabricação deste produto o estabelecimento deverá possuir dependência para 
pasteurização do leite, coagulação, enformagem, prensagem, salga da massa (câmara fria de 
salga) e maturação. 
 
6.10.2 Sala de embalagem  
Atender as mesmas especificações de minas frescal. 
 
6.10.3 Sala de embalagem secundária (opcional) 
Atender as mesmas especificações de doce de leite e requeijão. 
 
6.10.4 Sala ou local para higienização de caixas plásticas 
Atender as mesmas especificações de minas frescal. 
 
6.10.5 Sala ou local para higienização e depósito de formas plásticas 
Atender as mesmas especificações de minas frescal. 
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6.10.6 Câmara de salga 
 
6.10.7 Câmara de cura 
 
6.10.8 Estocagem 
Câmara fria. 
 
6.10.9 Equipamentos  
Tanque de recepção de leite cru. 
Filtro de linha.  
Bombas centrífugas. 
Rebaixador de temperatura a placas. 
Tanque de estocagem de leite cru. 
Pasteurizador (lento ou rápido). 
Tanque aço inox para coagulação e corte da massa. 
Mesas em aço inox para fermentação da massa, enformagem e embalagem. 
Tanque de salga (plástico ou inox). 
Máquina de embalar a vácuo (opcional). 
Lira em aço inox para cortar a massa. 
Prensa. 
 
Obs.: O pasteurizador lento somente poderá ser utilizado por estabelecimentos que recebam 
até 500 (quinhentos) litros diários e cumpram com os requisitos da Resolução SAA 03, de 
10/01/2008. 
 
6.10.10 Fluxograma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.11.  Queijo de coalho 
 
6.11.1 Sala de fabricação 
Para fabricação deste produto o estabelecimento deverá possui dependência para 
pasteurização do leite, coagulação enformagem, prensagem, salga da massa (direto no 
tanque), enformagem, prensagem, fracionar (espeto), estocagem e expedição. 
 
6.11.2 Sala de embalagem  
Atender as mesmas especificações de minas frescal. 
 
6.11.3 Sala de embalagem secundária (opcional) 
Atender as mesmas especificações de doce de leite e requeijão. 
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6.11.4 Sala ou local para higienização de caixas plásticas 
Atender as mesmas especificações de minas frescal. 
 
 
6.11.5 Estocagem 
Câmara fria. 
 
6.11.6 Equipamentos  
Tanque de recepção de leite cru. 
Filtro de linha.  
Bombas centrífugas. 
Rebaixador de temperatura a placas. 
Tanque de estocagem de leite cru. 
Pasteurizador (lento ou rápido). 
Tanque aço inox para coagulação e corte da massa. 
Mesas em aço inox para, enformagem e embalagem. 
Máquina de embalar a vácuo (opcional). 
Lira em aço inox para cortar a massa. 
Prensa. 
 
Obs.: O pasteurizador lento somente poderá ser utilizado por estabelecimentos que recebam 
até 500 (quinhentos) litros diários e cumpram com os requisitos da Resolução SAA 03, de 
10/01/2008. 
 
 
6.11.7 Fluxograma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.12. Iogurte e Bebida Láctea  
 
6.12. 1 Sala de fabricação e envase  
Para fabricação deste produto o estabelecimento deverá possuir dependência para 
pasteurização, fermentação do leite, soro e envase. 
 
6.12.2 Sala de rotulagem e embalagem secundária (opcional) 
Anexo à sala de fabricação e envase, destinada a montagem das caixas de papelão e 
próxima ao depósito de embalagem secundária, estocagem e expedição. 
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6.12.3 Sala ou local para higienização de caixas plásticas 
O estabelecimento deverá possuir esta instalação caso não utilizar embalagens secundárias 
para acondicionamento do produto. Deverá ser isolada da área de produção com passagem 
das caixas através de óculo para área de produção. 
 
 
6.12.4 Estocagem 
Câmara fria.  
 
6.12.5 Equipamentos  
Tanque de recepção de leite cru. 
Filtro de linha. 
Bombas centrífugas. 
Rebaixador de temperatura a placas. 
Tanque de estocagem de leite cru. 
Pasteurizador (fermentadeira ou iorguteira). 
Mesas em aço inox para rotulagem. 
Embaladeira automática (bebida Láctea). 
Máquina de envase para iogurte. 
 
 
6.12.6 Fluxograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ENTREPOSTO DE LATICINIO 
 
Estabelecimento destinado ao recebimento de produtos lácteos para distribuição, maturação, 
fracionamento e acondicionamento. 
Deverá possuir instalações e equipamentos para manipulação do produto, além das 
seguintes etapas, comuns as outras categorias de estabelecimentos citados anteriormente: 
1 - Embalagem. 
2 - Área de recepção.  
3 – Estocagem. 
4 - Área de expedição. 
A área de recepção e expedição deverá ser coberta com estrutura metálica ou outro material 
adequado com prolongamento suficiente para abrigar os veículos transportadores. Deverá ser 
ampla o suficiente para realizar todas as operações relativas ao descarregamento da matéria 
prima. Poderá ser realizada através de óculo na plataforma. 
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7.1. Queijo fracionado ou fatiado 
 
7.1.2 Câmara fria de estocagem de matéria prima  
Localizada próxima à área de manipulação. 
 
7.1.3 Área de manipulação (fracionamento ou fatiamento de queijo) 
Deverá ser climatizada até 15 C °, através de forçador de ar. 
 
7.1.4 Sala de embalagem  
Deverá estar localizada próxima à câmara fria de estocagem e a área de expedição. 
 
7.1.5 Sala de embalagem secundária (opcional) 
Anexa a sala de fabricação e envase, destinada a montagem das caixas de papelão e 
próxima ao depósito de embalagem secundária, estocagem e expedição. 
 
7.1.6 Dependência ou local para higienização de caixas plásticas 
O estabelecimento deverá possuir esta instalação caso não utilizar embalagens secundárias 
para acondicionamento do produto. Deverá ser isolada da área de produção com passagem 
das caixas através de óculo para área de produção. 
 
7.1.7 Estocagem 
Câmara fria. 
 
7.1.8 Equipamentos 
Mesas de aço inox. 
Fatiador de queijo. 
Máquina de ralar queijo. 
Máquina de embalar a vácuo. 
 
7.1.9 Fluxograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: As etapas de manipulação e embalagem poderão ocorrer em uma única sala desde 
que atenda o fluxograma de produção e a dimensão desta área comportar a realização 
destas etapas. 
 
 
7.2.Queijo ralado 
 
7.2.1 Local para estocagem do queijo 
 A estocagem do queijo com maturação acima de 90 dias deverá ocorrer em sala própria, 
com prateleira de plástico.  
 A estocagem do queijo com maturação abaixo de 90 dias deverá ser em câmara fria. 
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7.2.2 Sala de seleção e limpeza 
Deverá ser independente.  
 
7.2.3 Sala de ralagem e secagem  
Deverá ser independente, porém junto a esta área deverão ser instalados equipamentos de 
ralagem, secagem e embalagem do queijo ralado. 
 
7.2.4 Sala de embalagem 
Localizado próximo à sala de secagem. 
7.2.5 Sala de embalagem secundária (opcional) 
 
7.2.5 Dependência ou local para higienização de caixas plásticas 
O estabelecimento deverá possuir esta instalação caso não utilizar embalagens secundárias 
para acondicionamento do produto. Deve ser isolada da área de produção com passagem 
das caixas através de óculo para área de produção. 
 
7.2.6 Estocagem 
A estocagem poderá ser na sala de embalagem ou em sala própria próxima à área de 
expedição. 
 
7.2.7 Equipamentos 
Mesas de aço inox (manipulação e embalagem). 
Ralador.  
Estufa para secagem. 
Máquina de envase automática. 
 
7.2.8 Fluxograma 
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3. ROTEIRO PARA REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS DE LEITE NO      
SISP 

 
 
 
 
1. Para Granja leiteira – Leite tipo A ou produtos  
 
Atendimento às Resoluções SAA 03 e 04, de 10/01/2008 (disponível no site da CDA: 
www.cda.sp.gov.br) 
 
� Lembrar da necessidade de instalaão do equipamento “homogeneizador” para leite com 

validade superior a 24 horas. 
� Observar que durante o andamento do processo, será necessária a apresentação do 

número do processo de Certificação da Propriedade Livre para Brucelose e Tuberculose. 
� Observar que durante o andamento do processo, será necessária a apresentação do 

cadastro na Clínica do Leite. 
 
Para dar início ao Processo de Registro seguir o roteiro: 
 
� Requerimento ao Diretor do CIPOA 
� Memorial Descritivo da Construção 
� Memorial Econômico Sanitário 
� Planta das instalações e equipamentos na escala 1: 100 
� Planta de corte e fachada na escala 1: 50 
� Planta de situação (sem escala) 
� Croqui de localização 
 
* O processo de registro do estabelecimento será autuado no EDA, e deverá ser 
encaminhado ao médico veterinário do serviço oficial regional para realização do Laudo de 
Vistoria Prévia.  
 * O processo será encaminhado ao Grupo Técnico Regional (GTR) para análise e parecer.  
* Após aprovação pelo GTR, o mesmo deverá ser encaminhado ao CIPOA para aprovação. 
* Após aprovação prévia pelo CIPOA, anexar a seguinte documentação: 

 
1. Contrato do Responsável Técnico 
2. Termo de Compromisso do proprietário 
3. Requerimento de solicitação de registro de rótulo 
4. Análise de água (microbiológico e físico - químico) 
5. Contrato Social /Firma Individual 
6. Laudo de Vistoria Final (se possível com fotos) 
7. Comprovante de Cadastro na Clínica do Leite 
8.Número do Processo de Certificação de Propriedade Livre para Brucelose e Tuberculose 
 
 
  * O processo completo, com todos os documentos e o laudo de vistoria final deverá ser 
encaminhado ao GTR para análise final e posterior encaminhamento ao CIPOA para 
Registro.  
 
OBS.:O responsável legal pelo estabelecimento deverá assinar documento dizendo-se ciente 
da necessidade de legalizar o estabelecimento na Prefeitura municipal (zoneamento – 
autorização de construção e funcionamento no local), CETESB (licença de instalação e 
funcionamento) e inscrição do estabelecimento no Conselho Regional de Medicina 
Veterinária, conforme disposto no Decreto n° 69.134 de 17.08.1971. 
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2. Para Leite tipo B: Usina, Mini Usina ou Micro Usina 
 
Atendimento à Resolução SAA 03 e 04, de 10/01/2008 (disponível no site www.cda.sp.gov.br)  
 
� Observar que durante o andamento do processo, será necessária a apresentação do 

número do processo de Certificação da Propriedade Livre para Brucelose e Tuberculose (de 
todos os fornecedores, isto é, de todos os estábulos relacionados). 

� Observar que durante o andamento do processo, será necessária a apresentação do 
cadastro na Clínica do Leite. 

� Apresentar o relacionamento do estábulo leiteiro, que poderá ser do SIF, desde que esteja 
em vigor, ou formalizar a solicitação de registro. 

 
 
3. Para o registro de relacionamento de Estábulo Leiteiro  
 
1. Requerimento ao Diretor do Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (CIPOA), 

solicitando aprovação prévia do projeto.  
 
2. Projeto do Estabelecimento 
 

� Planta baixa das instalações e equipamentos na escala 1:100 
� Memorial Descritivo da Construção assinado pelo Engenheiro 
� Memorial Econômico Sanitário assinado pelo Responsável do Estabelecimento 
� Croqui de Localização 
 
 

   * O processo de registro do estabelecimento será autuado no EDA, e encaminhado ao 
médico veterinário do serviço oficial regional  para realização do Laudo de Vistoria Prévia.  
  * O processo será encaminhado ao Grupo Técnico Regional para análise e parecer  
  * Após aprovação pelo GTR, o mesmo deverá ser encaminhado ao CIPOA para aprovação 
prévia. 
  * Sendo aprovado pelo CIPOA, anexar a seguinte documentação: 

 
3. Termo de Compromisso do Proprietário (ANEXO 14) 
4. Termo de Compromisso do Médico Veterinário (ANEXO 15) 
5. Inscrição de Produtor Rural/ CNPJ 
6. Análise de água 
7. Número do Processo de Certificação de propriedade Livre de Brucelose e Tuberculose 
8. Laudo de Vistoria Final (se possível com fotos) 
 
 
   * O processo completo, com todos os documentos e o laudo de vistoria final deverá ser 
encaminhado ao GTR para análise final e posterior encaminhamento ao CIPOA para registro.   
 
 
OBS.:O responsável legal pelo estabelecimento deverá assinar documento dizendo-se ciente 
da necessidade de legalizar o estabelecimento na Prefeitura municipal (zoneamento – 
autorização de construção e funcionamento no local), CETESB (licença de instalação e 
funcionamento) e inscrição do estabelecimento no Conselho Regional de Medicina 
Veterinária, conforme disposto no Decreto n° 69.134 de 17.08.1971. 
 

 
4. Para Leite pasteurizado: Usina, Mini Usina ou Micro Usina. 
Atendimento às Resoluções SAA 03 e 04, de 10/01/2008 (disponível no site 
www.cda.sp.gov.br) 
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Documentos para registro: 
 

� Requerimento ao Diretor do CIPOA (ANEXO 4 e 5) 
� Memorial Descritivo da Construção (ANEXO 6) 
� Memorial Econômico Sanitário (ANEXO 7) 
� Planta das instalações e equipamentos na escala 1:100 
� Planta de corte e fachada na escala 1:100. 
� Planta de situação (sem escala). 
� Croqui de localização (quando tratar-se de área rural). 

 
 * O processo de registro do estabelecimento será autuado no EDA e encaminhado ao 
médico veterinário do serviço oficial regional para realização do Laudo de Vistoria Prévia.  
* O processo será encaminhado ao Grupo Técnico Regional para análise e parecer.  
* Após aprovação pelo GTR, o mesmo deverá ser encaminhado ao CIPOA para aprovação 
prévia. 
* Sendo aprovado pelo CIPOA, anexar a seguinte documentação: 
 

1. Contrato do Responsável Técnico. 
2. Termo de compromisso do proprietário (ANEXO 8). 
3. Requerimento de Solicitação de registro de Rótulo.  
4. Licença de funcionamento da CETESB, compatível com o volume de produção.  
5. Análise de água. (microbiológico /físico química). 
6. Contrato Social /Firma Individual.  
7. Laudo de Vistoria Final (se possível com fotos).  
8. Comprovante de Cadastro na Clínica do Leite.  
9. Número do Processo de Certificação de Propriedade Livre para Brucelose e 

Tuberculose.  
 
 * O processo completo, com todos os documentos e o laudo de vistoria final deverá ser 
encaminhado ao GTR para análise final e posterior encaminhamento ao CIPOA para registro. 
 
OBS.:O responsável legal pelo estabelecimento deverá assinar documento dizendo-se ciente 
da necessidade de legalizar o estabelecimento na Prefeitura municipal (zoneamento – 
autorização de construção e funcionamento no local), CETESB (licença de instalação e 
funcionamento) e inscrição do estabelecimento no Conselho Regional de Medicina 
Veterinária, conforme disposto no Decreto n° 69.134 de 17.08.1971. 
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DOCUMENTOS 

Usina, Mini Usina ou Micro Usina e Fábrica de Laticínios 
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Disponível no site www.cda.sp.gov.br 
 

 

MODELO DE REQUERIMENTO AO DIRETOR DO CIPOA 

(sem CNPJ) 

 

Ilmo. Sr. 

Diretor 

Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal 

 

Sr.______________________(Nome)_____________                                _        ___ 

RG                   ____ , CPF                       ,residente à                   

(Rua,Av.Rodovia,Estrada,etc)                        nº(ou KM )________                   _ _, 

bairro                       , município de_____                                _           

CEP:                                 __   , telefone (  )                   responsável legal       

_________(proprietário legal ou preposto)_______________, vem pela presente 

solicitar aprovação prévia do seu projeto objetivando  Registro nesse Centro de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal . 

Para tanto, anexa memorial descritivo da construção, memorial econômico 

sanitário, planta baixa, de fachada, de localização do estabelecimento e guia de 

recolhimento . 

Nestes termos 

Aguarda deferimento 

_____________,___de________________de______. 

 

_________ 

        Assinatura 
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Disponível no site: www.cda.sp.gov.br 

MODELO DE REQUERIMENTO AO DIRETOR DO CIPOA 

(com CNPJ) 

 

 

Ilmo. Sr. 

Diretor 

Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal 

A empresa                                                                      CNPJ                          (ou IE ou IP)        

estabelecida à                (Rua, Avenida, Rodovia, Estrada, etc                    nº(ou KM) _________     

bairro                               ,município___________________ de CEP__________________                                                                         

telefone ( )                       representada pelo seu responsável legal Sr(a)                                      

(responsável ou proposto)                  

RG                                                                            CPF                                                              , 

residente à      (rua,rodovia,estrada)                         município de                                            vem 

pela presente solicitar aprovação prévia do seu projeto objetivando Registro nesse Centro de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal. Para tanto, anexa memorial descritivo da construção, 

memorial econômico sanitário, planta baixa, de fachada, de localização do estabelecimento e guia 

de recolhimento . 

Nestes termos 

Aguarda deferimento 

            _____________,______de                      de                      . 

 
 

___________________ 
ASSINATURA 
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Disponível no site  www.cda.sp.gov.br 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO 
 

 

           1.        Nome e telefone da firma interessada no processo. 

2. Localização do futuro estabelecimento. 

3. Natureza do estabelecimento. 

4. Responsável pelo projeto. 

5. Área do terreno. 

6. Área a ser construída. 

7. Área útil. 

8. Recuo de alinhamento da rua. 

9. Duração provável da obra. 

10. Argamassa. 

11. Fundações. 

12. Pé direito. 

13. Madeiramento e cobertura. 

14. Forros. 

15. Portas (dimensões e material, especialmente das câmaras frias). 

16. Revestimento geral. 

17. Pavimentação. 

18. Esquadrias. 

19. Impermeabilização (descriminar o material a ser empregado no piso e nas paredes 

das diferentes dependências). 

20. Instalação de água (detalhar). 

21. Sistema de esgoto (detalhar sobre o modo e processo de depuração antes de ser 

lançado na corrente de água). 

          22.     Pintura geral 

            23.     Custo provável da obra. 

 
_______________,__de___________de_____. 

 
 
 

___________________ 
 

Engenheiro Responsável 
CREA nº 
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MEMORIAL ECONÔMICO SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO 
 

 

 

1. Nome, firma do proprietário ou do arrendatário. 

2. Denominação do estabelecimento. 

3. Localização do estabelecimento. 

4. Categoria do estabelecimento. 

5. Espécie de animais que pretende sacrificar.* 

6. Processo de matança.* 

7. Velocidade Horária máxima de matança.* 

8. Capacidade máxima diária do Estabelecimento: 

     a) De abate* 

     b) De Industrialização dos diferentes produtos. 

9.  Produtos que pretende fabricar. 

10. Procedência da matéria prima. 

11. Mercados de consumo. 

12. Número aproximado de empregados. 

13. Maquinismo e aparelhos a serem instalados e meios de transportes a serem empregados. 

14. Água de abastecimento: 

       a) Procedência e volume da vazão. 

       b) Processo de captação. 

       c) Sistema de tratamento. 

       d) Depósito e sua capacidade. 

       e) Distribuição. 

15. Destino dado às águas servidas, esgotos, meios empregados para depuração das águas 

servidas antes de lançadas nos esgotos, rios, riachos, etc. 

16. Ventilação e iluminação (natural ou artificial) nas diversas dependências. 

17. Separação entre as dependências de elaboração dos produtos comestíveis e não comestíveis. 

18. Telas a prova de moscas nas janelas e molas de vai e vem nas portas das dependências de 

elaboração e dos depósitos de produtos comestíveis, cortinas de ar nas portas e em outras 

aberturas. 

19. Natureza de piso, material de impermeabilização das paredes. 

20. Teto das salas de elaboração dos produtos comestíveis. 

21. Laboratório de controle. 

22. Natureza e revestimento das mesas, construção e revestimento interno, tanques para salga de 

carnes e couros, processo de limpeza de carretilhas. 
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Disponível no site www.cda.sp.gov.br 
 
 

 

23. Currais e anexos: pavimentação, declive, bebedouros, plataforma de inspeção, sala de 

necrópsia e forno crematório. 

24. Dependências para elaboração de subprodutos não comestíveis, localização, instalações e 

equipamentos. 

25. Vestiários e refeitórios para operários. 

26. Informações sobre banheiros e instalações sanitárias. 

27. Indicação de existência nas proximidades, de cortumes, fábricas de produtos orgânicos e outros 

estabelecimentos industriais que por sua natureza produzam mau cheiro. 

28. Instalações frigoríficas: capacidade das câmaras de resfriamento de carcaças dependuradas e 

das de estocagem, túneis de congelamento e capacidade de refrigeração e capacidade dos 

compressores. 

29. Sede da inspeção estadual. 

Nota: Os itens deste formulário deverão ser preenchidos detalhadamente pela firma requerente e 

destina-se a qualquer categoria de estabelecimento. 

 

                        ,___de                   de                 . 

 

 

              _____________________________                                          

                          Assinatura do proprietário 

               (ou representante legal ou arrendatário) 

_______________________________               

Assinatura do Médico Veterinário 

 

 

 

Os itens 5, 6, 7, 8a e 23 só devem ser preenchidos nos memoriais dos matadouros 

frigoríficos e abatedouros. 

* No caso de estabelecimentos leiteiros constar nestes itens o termo “não se aplica” 
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Disponível no site www.cda.sp.gov.br 
 
 
 
 

    

 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

   (Nome do proprietário, arrendatário ou representante legal) _                                   

RG nº_____________________, compromete-se, para todos os efeitos, acatar a 

legislação que disciplina a Inspeção de Produtos de Origem Animal do Estado de São 

Paulo (Lei 8.208 de 30/12/92, Decreto nº 36.964 de 23/06/93 e Resolução SAA 24 de 

01/08/94) e complementares que forem publicadas. 

 

 

 

 

_______________,_____de________________de_______ 

 

 

 

 

________________ 

Assinatura 
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ANEXO  1 
 
 

CHECK LIST PARA LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS 
 

 

 

1. ÁREA EXTERNA SIM NÃO OBSERVAÇÃO 

Delimitação adequada (alambrado, muro).    
Pavimentação    
Área de circulação interna de veículo    
Boas condições de higiene    
Bom estado de conservação/manutenção    
    
2. SALA DO SISP    
Uso Privativo    
Banheiro/vestiário    
Mesa/ Arquivo/Livro de Registro    
Boas condições de higiene    
Bom estado de conservação/manutenção    
Uniformes    
    
3. BANHEIRO    
Dimensões suficientes para o número de funcionários    
Pia    
Vaso sanitário com tampa    
Lixeira com acionamento a pedal    
Sabonete líquido/papel toalha/ papel higiênico    
Piso adequado    
Revestimento da parede adequado    
Teto adequado    
Boas condições de higiene    
Bom estado de conservação/manutenção    
    
4. VESTIÁRIO    
Dimensões suficientes para o número de funcionários    
Chuveiro (água quente)    
Armário de aço    
Banco    
Revestimento da parede adequado    
Piso adequado    
Teto adequado    
Área organizada    
Boas condições de higiene    
Boas condições de conservação/manutenção    
    
5. DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA    
Instalação própria    
Dimensões suficientes para atender a produção    
Estocagem em prateleiras/pallets    
Produtos registrados    
Controle de entrada/saída dos produtos    
Piso adequado    
Revestimento da parede adequado    
Teto adequado    
Área organizada    
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 SIM NÃO OBSERVAÇÃO 

6. DEPÓSITO DE EMBALAGEM    
Instalação própria    

    

Dimensões suficientes para atender a produção    
Estocagem em prateleiras/pallets     
Controle de entrada/saída dos produtos    
Piso adequado    
Teto adequado    
Área organizada    
Boas condições de limpeza    
Verificar estoque de embalagem (estimando prazo de utilização)    
    
7. DEPÓSITO DE INGREDIENTES    
Instalação própria    
Dimensões suficientes para atender a produção    
Estocagem em prateleiras/pallets     
Ingredientes registrados    
Controle de entrada/saída dos produtos    
Piso adequado    
Teto adequado    
Área organizada    
Boas condições de limpeza    
    
8. ALMOXARIFADO    
Instalação própria    
Dimensões suficientes para atender a produção    
Controle de entrada/saída de produtos    
Piso adequado    
Teto adequado    
Área organizada    
    
9. CALDEIRA    
Existente    
Depósito de lenha com cobertura    
Distância adequada    
Funcionário exclusivo    
    
10. OUTRA FONTE DE CALOR    
Existente    
Depósito de combustível    
Distância adequada    
    
11. RESERVATÓRIO DE ÁGUA    
Volume suficiente para atender a produção diária    
Dosador de cloro automático    
Caixa com tampa    
Boas condições de conservação    
Boas condições de limpeza    
Controle de cloro residual    
    
12. ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS    
Dimensões suficientes para atender a produção    
Localização adequada    
Cobertura    
Piso adequado    
Teto adequado    
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13. DEPÓSITO DE CAIXAS LIMPAS SIM NÃO OBSERVAÇÃO 

Existente    

Dimensões suficientes para atender a produção    
    

Localização adequada    
Piso adequado    
Revestimento de parede adequado    
    

Teto adequado    
14. BANCO DE ÁGUA GELADA    
    
Existente    
Volume suficiente para atender a produção    
Temperatura    
    
15. BLOQUEIO SANITÁRIO    
Existente/delimitado    
Localização adequada    
Dotado de lavador de botas com acionamento automático    
Escova para higienização de botas    
Produtos para higienização de botas    
Pia para higienização de mãos    
Escova para higienização de mãos    
Produto para higienização de mãos    
Papel toalha (não reciclado)    
Lixeira com tampa e acionamento a pedal    
Dimensões suficientes para o número de funcionários    
    
16. ÁREA DE RECEPÇÃO    
16.1 - Instalações    
Existente    
Piso adequado    
Revestimento de parede adequado    
Cobertura adequada    
Boas condições de higiene    
Boas condições de conservação    
Local para armazenamento de latões    
     
16.2.Equipamentos:    
Bomba Sanitária    
Equipamento para higienização de latões    
Higienizador automático de latões (acima de 5.000 litros/dia)    
Esteira automática para transporte de latões (acima de 10.000 litros /dia)    
Balança    
Tanque de recepção com filtro de aço inox    
Filtro de linha    
Rebaixador de temperatura a placas    
Tanque isotérmico de leite cru (tipo B)    
Tanque isotérmico de leite cru    
Utilização do alizarol (72 °)    
    
17. LABORATÓRIO    
17.1 - Instalações    
Localização adequada    
Piso adequado    
Revestimento de parede adequada    
Teto adequado    
Luminárias com protetores    

Geladeira    
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17.2 . Físico - químico SIM NÃO OBSERVAÇÃO 

Pia de aço inox    
    

Acidímetro de Dornic (Acidez)    
Termolactodensímetro,(Densidade)    
    

Centrífuga (Gordura)    
Disco de Ackermann ou fórmulas (cálculo do E.S.T e E.S.D)    
Crioscópio Eletrônico (Crioscopia)    
Banho-maria (Redutase)    
    

Teste de Peroxidase    
Teste de Fosfatase    
Vidrarias    
Reagentes    
    
17.3 .Microbiológico    
Geladeira    
Balança de precisão    
Estufa de cultura    
Estufa de esterilização    
Autoclave    
Contador de colônias    
Vidrarias     
Reagentes    
Petrifilm    
    
18. SALA DE BENEFICIAMENTO    
18.1 - Leite  Pasteurizado e Derivados     
18.1.1 - Instalações    
Pé-direito adequado    
Piso adequado    
Revestimento de paredes adequado    
Teto adequado    
Iluminação adequada e com protetores    
Telas milimétricas nas janelas e portas    
Pias para higienização das mãos localizadas em 
pontos adequados  

   

Ralos protegidos e sifonados    
Ventilação adequada    
Instalação independente de acordo com o processo tecnológico    
Boas condições de higiene    
Boas condições de conservação/manutenção    
18.1.2 - Equipamentos para pasteurização do leite    
Tanque de aço inox de leite cru     
Tanque de equilibrio aço inox    
Pasteurizador a placas com:    
- termoregistrador gráfico,    
- marcador digital de temperatura    
- termômetro na saída da placa de aquecimento    
- termômetro na saída da placa de resfriamento    
Válvula de refluxo automático    
Padronizadora/clarificadora    
Homogeneizador    
Tanque isotérmico de aço inox de leite pasteurizado    
Embaladeira automática    
Lâmpada ultravioleta na embaladeira    

Equipamentos em boas condições de higiene    
Equipamentos em boas condições de conservação/ manutenção    
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 SIM NÃO OBSERVAÇÃO 

18.1.3 - Equipamentos para derivados    
Pasteurizador a placas com:    
    

- termoregistrador gráfico,    
- marcador digital de temperatura    
- termômetro na saída da placa de aquecimento    
- termômetro na saída da placa de resfriamento    
    

Válvula de refluxo automático    
Pasteurizador lento de dupla parede    
- provido de tampa, agitadores    
- termômetro, termostato e marcador de temperatura    
Padronizador/clarificadora    
    

Tanque de aço inox para fabricação de queijos    
Tanque de aço inox para filagem de massa    
Mesas em material e quantidade adequada para manipulação    
Lira em aço inox para cortar a massa    
Prensa    
Máquina de embalar a vácuo    
    
Tanque de aço inox para fabricação de ricota    
Tacho industrial para fabricação de doce de leite e/ou requeijão    
Tanque de aço inox para fabricação de iogurte ou bebida láctea    
Envasadora de iogurte    
Desnatadeira ou padronizadora para manteiga    
Equipamento para bateção, lavagem e malaxagem da manteiga    
Equipamentos em boas condições de higiene    
Equipamentos em boas condições de conservação/ manutenção    
    
18.1.4 - Sala de higienização de formas    
Área exclusiva    
Tanque para higienização de formas    
Produtos para higienização de formas    
Prateleira para estocagem    
Pé-direito adequado    
Piso adequado    
Revestimento de parede adequado    
Teto adequado    
Luminárias com protetores    
Em boas condições de higiene    
    
18.1.5 - Sala de Embalagem    
Área exclusiva para embalagem primária    
Área exclusiva para embalagem secundária    
Pé-direito adequado    
Piso adequado    
Revestimento de parede adequado    
Teto adequado    
Luminárias com protetores    
Em boas condições de higiene    
    
18.1.6 - Câmara fria de estocagem de leite/iogurte/ bebida láctea     
Dimensões suficientes para atender a produção    
Disposição adequada dos produtos    
Revestimento adequado da porta    

Revestimento adequado de paredes    
Marcador de temperatura externo    

Luminárias com protetores    
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 SIM NÃO OBSERVAÇÃO 

Boas condições de higiene    
Boas condições de conservação/manutenção    
Óculo de expedição    
    

18.1.7 - Câmara fria de salga    
Dimensões suficientes para atender a produção    
Revestimento adequado da porta    
Revestimento adequado de paredes    
Marcador de temperatura externo    
    

Marcador de umidade    
Luminárias com protetores    
Tanque de salga de tamanho e material adequado    
Boas condições de higiene    
Boas condições de conservação/manutenção    
    

18.1.8 - Câmara fria de cura    
Dimensões suficientes para atender a produção    
Revestimento adequado da porta    
Revestimento adequado de paredes    
Marcador de temperatura externo    
Marcador de umidade    
Luminárias com protetores    
Prateleiras em material adequado    
Boas condições de higiene    
    
Boas condições de conservação/manutenção    
    
18.1.9 - Câmara fria de estocagem de queijos /manteiga /requeijão    
Revestimento adequado da porta    
Revestimento adequado de paredes    
Marcador de temperatura externo    
Marcador de umidade    
Luminárias com protetores    
Prateleiras em material adequado    
Boas condições de higiene    
Boas condições de conservação/manutenção    
Óculo de expedição    
    
18.1.10 - Defumador    
Dimensões suficientes para atender a produção    
Uso de fumaça líquida com área exclusiva    
Uso de serragem    
Abastecimento externo    
Contíguo à área de produção    
Presença de ante-sala    
Boas condições de higiene    
Boas condições de conservação/manutenção    
18.1.11 - Área de expedição    
Existente    
Presença de óculo    
Presença de plataforma    
Projeção de cobertura externa    
    

19. CONDIÇÕES GERAIS    
Fluxo de produção contínuo    

Funcionários uniformizados    
Atestado de saúde dos funcionários    
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 SIM NÃO OBSERVAÇÃO 

Controle da qualidade da água    
Controle da qualidade do produto acabado    
Controle de pragas    
Planilhas de resultados de analises da matéria prima e produto acabado    
    
    

PPHO    
GMP    
Clinica do Leite     
Arquivo de resultados das análises    
Material de coleta    
    
20. VEICULO TRANSPORTADOR    
    

Uso de utilitário e caixas isotérmicas    
Utilitário com carroceria isotérmica    
Caminhão isotérmico    
Caminhão com unidade de refrigeração    

Boas condições de conservação/manutenção    
Boas condições de higiene    
Boas condições de organização dos produtos    
Transporte do leite cru    
Latões    
Granelizado    

 
 
  Disponível no site www.cda.sp.gov.br 
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ANEXO 2  
 

 
Roteiro de acompanhamento de Processo de Registro de Estabelecimento 

DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO Pgs. 

 
1. Requerimento do interessado ao Diretor CIPOA 

 
Conforme modelo disponível no site da 
CDA 

 

 
2. Memorial Descritivo da Construção – conforme legislação 

 
Assinado por Engenheiro com registro no 
CREA 

 

 
3. Memorial Econômico-Sanitário - conforme legislação 

 
Assinado por Médico Veterinário 

 

 
4. Planta de Situação 1: 500 

 
 

 

 
5. Planta Baixa das instalações e equipamentos – escala 
1:100 

 
 

 

 
6. Planta de Fachada e Cortes - escala 1:100 

 
Do item 1 ao 6  para análise inicial e 
abertura do processo de registro 

 

7. Laudo inicial Feita pelo Médico  Veterinário Regional  
 
8. Contrato Social 

 
Compatível com atividade pretendida 

 

 
9. Xerox do Cartão do CNPJ. 

 
CNAE 

 

 
10. Termo de Compromisso do Proprietário 

 
Conforme modelo disponível no site da 
CDA 

 

 
11. Análise de água 

 
Realizada em laboratório oficial ou 
credenciado pela CDA 

 

 
12. Contrato de trabalho do Responsável Técnico com 
endereço e telefone 

 
Com protocolo do CRMV 

 

 
13. Cópia do RG e do CRMV-SP do Responsável Técnico  

 

 
14. Requerimento solicitação rotulagem 

 
Conforme modelo disponível no site da 
CDA 

 

 
15. Lay out final dos rótulos solicitados 

 
 

 

 
16. Guia de Recolhimento quitada de taxa de Registro de 
Estabelecimento 

 
20 UFESP 

 

 
17. Guia de Recolhimento quitada de taxas de Registro dos 
Rótulos solicitados 

 
05 UFESP/rótulo 

 

 
18. Laudo de Vistoria Conclusivo do Médico Veterinário 
Regional 

 
 

 
19. Análise Conclusiva do Grupo de Trabalho Regional sobre 
o estabelecimento 
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DOCUMENTOS 
Estábulo Leiteiro  
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Disponível no site www.cda.sp.gov.br 

 
 
 

 
 

MODELO DE REQUERIMENTO AO DIRETOR DO CIPOA 
 
 
 
Ilmo. Sr. 
Diretor 

Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal 

 

 

Sr.          (nome do interessado )           , RG                               ,CPF                                      , 

residente à            (Rua, Avenida, Rodovia , Estrada , etc ), nº (ou KM)                                                   

bairro                  , município de                                                                         , CEP           

telefone (    )                      vem pela presente solicitar aprovação prévia do seu projeto objetivando 

Relacionamento do Estábulo Leiteiro neste Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal  , 

da Propriedade            (sítio, fazenda, etc  )                                                  Localizado(a) no               

(bairro, estrada, km, etc)                            , Município de _________________________________. 

Para tanto, anexa memorial descritivo da construção, memorial econômico sanitário, planta 

da sala de ordenha, termo de compromisso do médico veterinário, termo de compromisso do 

proprietário.  

 

 

Nestes termos 

Aguarda deferimento 

 

 

 

                                    ,               de                            de           . 

 

 

         ____________________ 

Assinatura 
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Disponível no site www.cda.sp.gov.br 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO 

 

1. Nome do proprietário. 

2. Localização. 

3. Natureza do estabelecimento: Estábulo Leiteiro. 

4. Responsável pelo projeto. 

5. Área do terreno. 

6. Área construída. 

7. Área útil. 

8. Recuo do alinhamento da rua ou estrada. 

9. Duração provável da obra. 

10. Argamassa. 

11. Fundações. 

12. Pé direito. 

13. Madeiramento e cobertura. 

14. Forros. 

15. Portas. 

16. Revestimento. 

17. Pavimentação. 

18. Instalação de água (detalhar). 

19. Sistema de esgoto. 

20. Pintura geral. 

21. Custo provável da obra. 

 

_____________,__de_____________de____. 

 

_______________                     _ 
Assinatura do responsável pelo projeto 

CREA Nº 

 

 



 63 
Implantação de Estabelecimento Industrial de Leite e Produtos Lácteos - CIPOA/CDA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL ECONÔMICO SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO 

 

1. Nome do proprietário ou do arrendatário. 

2. Denominação do estabelecimento. 

3. Localização do estabelecimento. 

4. Categoria do estabelecimento: Estábulo Leiteiro. 

5. Destino da produção. 

6. Capacidade máxima diária do estabelecimento: (litros / dia). 

7. Número aproximado de empregados. 

8. Maquinismo e aparelhos a serem instalados (detalhar desde a produção até o resfriamento). 

9. Transporte do leite ao laticínio. 

10. Água de abastecimento: 

a- Procedência e volume da vazão. 

b- Processo de captação. 

c- Sistema de tratamento. 

d- Depósito e sua capacidade. 

e- Distribuição. 

11. Destino dado às águas servidas, esgotos, meios empregados para depuração das águas 

servidas antes de lançadas nos esgotos, rios, riachos etc. 

12. Ventilação e iluminação (natural e artificial) nas diversas dependências. 

13. Telas a prova de moscas nas janelas e molas de vai e vem nas portas das dependências de 

elaboração e depósitos de produtos comestíveis (cortinas de ar nas portas e em outras 

aberturas). 

14. Natureza do piso e material de impermeabilização das paredes. 

15. Material do teto. 

16. Controle da qualidade do leite (análises e exames realizados / periodicidade). 

17. Dependência para bezerros. 

18. Outras dependências (farmácia, escritório, etc). 

19. Currais e anexos: pavimentação, declive, bebedouros, etc. 

20. Vestiários e refeitórios para operários 

21. Informações sobre banheiros e vestiários. 
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Disponível no site www.cda.sp.gov.br 

 
 

 
22. Indicação de existência nas proximidades, de elementos que por sua natureza produzam 

mau cheiro (caixa de cevada, etc). 

23. Informações sobre o rebanho: 

a- Raça predominante. 

b- Número de vacas no rebanho. 

c- Número de vacas em ordenha. 

d- Número de ordenhas (horário). 

e- Tipo de ordenha. 

f- Regime de criação. 

g- Controle sanitário (vacinas e exames realizados / periodicidade) 

h- Outras informações. 

24. Sala da inspeção estadual (localização, móveis e banheiro). 

 

 

                        ,___de                   de                 . 

 

 

 

                                                        

            

              Assinatura do proprietário 

(ou representante legal ou arrendatário) 

 

 

 

                                                       

Assinatura do Médico Veterinário 
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Disponível no site www.cda.sp.gov.br 

 

 
 
 
 
 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 

 
 

 

 

                              (Nome do interessado)                                                        , produtor de 

leite “B” ,IP n  _______________________________instalações localizadas no                         

( sítio  , fazenda, etc)                  ,         (endereço  completo) _______________, 

compromete-se , para todos os efeitos , acatar a legislação que disciplina a Inspeção de 

Produtos de Origem Animal do Estado de São Paulo ( Lei 8.208 de 30/12/92 , Decreto nº 

36.964 de 23/06/93 e Resolução SAA 24 de 01/08/94 ) e complementares que forem 

publicadas . 

 

 

 

 

_________,___de__________de_____. 

 

____________________ 

Assinatura 

 



 
 

 

 

 

66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponível no site www.cda.sp.gov.br 

 
 
 
 

 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 

DO MÉDICO VETERINÁRIO 

 

 

 

          (Nome do médico veterinário)                   CRMV – SP_________  residente à     

(endereço completo)           telefone __________  declara , para os devidos fins  ,ser 

responsável pelo controle sanitário do rebanho e controle  das condições higiênico 

sanitárias das instalações do estabelecimento              (Nome)                                   

localizado no         (sitio, fazenda, etc )                    de propriedade do Sr                                       

( nome do proprietário )                              . 

 

 

 

 

 

________,___de__________de______. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do Médico Veterinário 
 



 67 
Implantação de Estabelecimento Industrial de Leite e Produtos Lácteos - CIPOA/CDA 

 

ANEXO 3 
 
 
 
 
 

CHECK LIST PARA ESTÁBULOS 
 

 

 
 

1. ÁREA EXTERNA SIM NÃO OBSERVAÇÃO 
Localização adequada (distante de fontes de mau cheiro)    
Delimitação adequada (alambrado, muro)    
Bom estado de conservação/manutenção    
    
2. CURRAIS DE ESPERA    
Área mínima de 2,50 m2 por animal do lote a ser ordenhado.    
Cercas com tubos de ferro galvanizados,correntes ou réguas de madeiras    
Mangueiras de água sob pressão    
Piso adequado (concretado, blocos de cimento ou pedras rejuntadas).    
Declive não inferior a 2%    
Canaletas sem cantos vivos    
Bom estado de conservação/manutenção    
    
3. ESTÁBULO    
Sistema de contenção de fácil limpeza    
Pé direito de 3 metros (mínimo)    
Piso adequado (cimento áspero ou outro material aprovado)    
Canaletas sem cantos vivos    
Declive não inferior a 2%    
Delimitação por tubos de ferro galvanizado, correntes, muros ou paredes com altura 
mínima de 1,20 m. 

   

Manjedouras ou cochos coletivos sem cantos vivos    
Manjedoura individual com sistema de escoamento de água    
Mangueiras com água sob pressão em todas as dependências    
Rede de esgoto    
    
4. SALA DE ORDENHA    
Ordenha Manual    
Ordenha Mecânica    
Local adequado (longe de fontes de mau cheiro)    
Construção de alvenaria    
Pé-direito 3 metros (mínimo)    
Iluminação adequada    
Ventilação adequada    
Paredes revestidas com azulejos ou outro material impermeável (mínimo de 2,0 
metros) 

   

Piso impermeável e antiderrapante (cimento ou outro material aprovado)    
Cobertura em estrutura metálica com telhas de alumínio    
Forro em material impermeável de fácil limpeza    
Portas e caixilhos das janelas metálicos    
Instalação de água sob pressão    
Sistema de contenção de fácil limpeza    
Boas condições de higiene    
Boas condições de conservação/manutenção    
    
5. SALA DE LEITE    
Iluminação adequada    
Ventilação adequada    
Pé direito 3 metros (mínimo)    
Forro ou cobertura no teto (fibro-cimento,alumínio ou PVC)    
Piso impermeabilizado    
Paredes revestidas com azulejos ou outro material impermeável (mínimo de 2,0 m)    
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 SIM NÃO OBSERVAÇÃO 
Telas milimétricas nas janelas    
Tanque de Expansão    
Tanque de Imersão    
Condições de transferência do leite para o caminhão tanque    
Boas condições de higiene    
Boas condições de conservação/manutenção    
    
6. RESERVATORIO DE AGUA    
Volume suficiente para atender a produção diária (100 Litros/animal)    
Dosador de cloro automático    
Caixa com tampa    
Boas condições de conservação    
Boas condições de limpeza    
    
7. BANHEIRO    
Acesso indireto    
Dimensões suficientes para o número de funcionários    
Pia    
Vaso sanitário com tampa    
Lixeira com acionamento a pedal    
Sabonete líquido/papel toalha/ papel higiênico    
Piso adequado    
Revestimento da parede adequado    
Teto adequado    
Boas condições de higiene    
Bom estado de conservação/manutenção    
    
8. DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA    
Instalação própria    
Estocagem em prateleiras/pallets    
Produtos registrados    
Piso adequado    
Revestimento da parede adequado    
Teto adequado    
Área organizada    
    
9.FARMÁCIA    
Instalação própria    
Piso adequado    
Revestimento da parede adequado    
Teto adequado    
Estocagem em prateleiras/pallets    
Bom estado de conservação/manutenção    

 
 
Disponível no site www.cda.sp.gov.br 
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ANEXO 4 
 
 
 

ROTEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE REGISTRO DE 
ESTABELECIMENTO NO SISP 

 
 

DOCUMENTO Página(s) Observação 

Requerimento do interessado ao Diretor do CIPOA   

Memorial Descritivo da Construção   

Memorial Econômico-Sanitário   

Planta da Situação   

Planta Baixa das Instalações e Equipamentos   

Planta de Fachada e Cortes   

Termo de Compromisso do Proprietário   

Laudo Inicial sobre o Estabelecimento   

Laudo Final sobre o Estabelecimento   

Analise da Água   

Atestado de Propriedade Livre de Brucelose e Tuberculose   

Contrato de trabalho do Responsável Técnico com endereço 

e telefone 
  

Carteira de Saúde dos Funcionários   

Cópia do Certificado do SISP   

Xerox de Guia de Recolhimento quitada de taxa de Registro 

de estabelecimentos 
  

Análise do Grupo Técnico Regional   

 
Disponível no site www.cda.sp.gov.br 
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DOCUMENTOS 
TANQUE COMUNITÁRIO  
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MODELO DE REQUERIMENTO AO DIRETOR DO CIPOA 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Diretor Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal 

 

Sr________________________________________________RG___________________

___                          CPF______________________________________residente à 

______________________________n° __________________________________bairro 

___________________________Município   de                     , Cep                   _    

tel_____________________________  vem pelo presente solicitar aprovação prévia do 

seu projeto objetivando o registro de relacionamento do tanque comunitário neste Centro 

de Inspeção de Produtos de Origem Animal. 

 

Para tanto, anexa: 

 

-Memorial econômico sanitário assinado pelo responsável pelo tanque comunitário 

-Croqui das instalações e equipamentos 

-Croqui de localização da propriedade onde encontra-se instalado o tanque comunitário  

 

Nestes Termos 

Aguarda deferimento 

 

___________________________ 
Assinatura 
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MODELO DE MEMORIAL ECONÔMICO SANITÁRIO PARA TANQUE COMUNITÁRIO 

 

1. Nome do responsável onde será instalado o tanque comunitário. 

2. Nome da propriedade. 

3. Localização. 

4. Capacidade de estocagem do tanque. 

5. Destino da matéria prima estocada. 

6. Água de abastecimento: 

         6.1 Procedência e volume da vazão. 

         6.2 Processo de captação. 

         6.3 Sistema de tratamento. 

         6.4 Depósito e sua capacidade. 

         6.5 Distribuição. 

         6.6 Destino das águas residuais. 

7. Tipo de cobertura. 

8. Tipo de piso. 

9. Material utilizado na construção da bancada para análise do leite. 

10. Iluminação. 

11. Processo de limpeza e sanitização das instalações, dos equipamentos e utensílios 

12. Dependência ou armário para guarda de material de limpeza. 

 
 

_________,___de____________de _________. 

 

 

 

_______________________ 

Assinatura do responsável 
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 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

Sr                                                                RG_____________ CPF ______________ 

residente a ______________________________ bairro  ______________________ 

município ___________________________________________________________ 

CEP_________________ tel____________________ compromete-se, para todos os 

efeitos, acatar a legislação referente ao Regulamento Técnico no que se refere ao 

tanque comunitário. 

 

 

 

_________,___de____________de _________. 

 

 

 

_______________________ 

Assinatura do responsável 
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4. RESOLUÇÃO SAA - 03, 10 DE JANEIRO DE 2008. 
 
 
 

 
 
 

Resolução SAA - 03, de 10-01-2008. 
 
 

 
Altera capítulo VII da Resolução SAA nº 24, de 01 de agosto de 1994, que baixa normas 
técnicas sobre as condições higiênico-sanitárias mínimas necessárias para aprovação, 
funcionamento e reaparelhamento dos estabelecimentos destinados a leite e produtos lácteos 
e altera parcialmente a nomenclatura dos produtos lácteos constantes do seu Anexo III 

 
 

O Secretário de Agricultura e Abastecimento, considerando o disposto no artigo 4º, I, da Lei n. 
º 8.208, de 30 de dezembro de 1992, alterada pela Lei n.º.478, de 22 de dezembro de 1999, 
regulamentada pelos Decretos n. º 36.936/93 e 36.964/93 resolvem: 

 
Artigo 1º - Ficam alterados os dispositivos constantes do capítulo VII - 
“ESTABELECIMENTOS DESTINADOS a LEITE e PRODUTOS LÁCTEOS” da Resolução 
SAA n. º 24, de 01 de agosto de 1994 na forma que segue: “CAPÍTULO VII 
ESTABELECIMENTOS DESTINADOS a LEITE e PRODUTOS LÁCTEOS”. 

 
Artigo 111 - Os estabelecimentos destinados ao leite e derivados classificam-se em: 
1. Propriedades rurais: fazendas leiteiras; estábulos leiteiros; granjas leiteiras. 
2. Postos de leite: abrigos rústicos; postos de refrigeração; postos de desnatação; tanques 
comunitários. 
3. Estabelecimentos industriais usinas de beneficiamento, mini usinas de beneficiamento ou 
micro usinas de beneficiamento; fábricas de laticínios; entrepostos de laticínios. 
 
Artigo 112 - Propriedades rurais são os estabelecimentos produtores de leite para finalidade 
industrial e comercial, a saber: 
 
1. Fazenda leiteira: assim denominado o estabelecimento, destinado à produção de leite 
para consumo em natureza, do leite “pasteurizado” e para fins industriais; 
 
2. Estábulo leiteiro: assim denominado o estabelecimento destinado à produção, seguida de 
refrigeração, do leite para consumo em natureza dos tipos “B” e também para fins industriais; 
 
3. Granja leiteira: assim denominado o estabelecimento, destinado à produção, resfriamento, 
pasteurização e envase para consumo em natureza do leite tipo “A”, podendo ainda, elaborar 
derivados lácteos a partir de leite de sua própria produção. 
 
Artigo 113 - Postos de leite são os estabelecimentos intermediários entre as fazendas 
leiteiras e as usinas de beneficiamento, mini usinas ou fábrica de laticínios destinados ao 
recebimento do leite, depósito por curto tempo, e transferência aos estabelecimentos 
industriais. 
 
Artigo 114 - Estabelecimentos industriais são os destinados a recebimento de leite e seus 
derivados para beneficiamento, manipulação, conservação, fabricação, maturação, 
embalagem, acondicionamento, rotulagem e expedição, a saber: 
 



 
 

 

 

 

78 

1. Usina de beneficiamento: assim denominado o estabelecimento destinado ao 
beneficiamento de leite para o consumo direto, podendo remeter leite resfriado para outros 
estabelecimentos bem como receber leite já beneficiado e empacotado para distribuição ao 
consumo, podendo ainda, desde que instalado e equipado, elaborar e/ou fabricar produtos 
derivados, acabados ou semi-acabados, ou receber esses produtos para complementação e 
distribuição; 
 
2. Mini usina de beneficiamento: assim denominado o estabelecimento que produz e/ou 
recebe, beneficia e empacota leite até 6.000 (seis mil) litros diários, podendo remeter leite 
resfriado para outros estabelecimentos bem como receber leite já beneficiado e empacotado 
para distribuição ao consumo, podendo ainda, desde que instalado e equipado, elaborar e/ou 
fabricar produtos derivados, acabados ou semi-acabados, ou receber esses produtos para 
complementação e distribuição; 
 
3. Micro usina de beneficiamento: assim denominado o estabelecimento que produz, 
beneficia e empacota leite até 3.000 (três mil) litros diários; podendo ainda, desde que 
instalado e equipado, elaborar e/ou fabricar produtos derivados, acabados ou semi-acabados; 
 
4. Fábrica de laticínios: assim denominado o estabelecimento destinado ao recebimento de 
matéria prima para o preparo de produtos derivados do leite, acabados ou semi-acabados, 
podendo ainda receber esses produtos para complementação e distribuição; 
 
5. Entreposto de laticínios: assim denominado o estabelecimento destinado ao recebimento 
de produtos lácteos para distribuição, maturação, fracionamento e acondicionamento, 
excluído o leite em natureza. 
 
Artigo 115 - Para implantação dos estabelecimentos de beneficiamento e industrialização 
além das normas específicas e das condições previstas nos Capítulos I e II, deverá ser 
observado: 
 
1. A localização poderá ser urbana, suburbana ou rural, desde que não transgrida as normas 
urbanísticas, os Códigos de Postura Estaduais e Municipais e não cause problemas de 
poluição. Para tanto devem solicitar autorização das autoridades competentes. 
 
2. As áreas circundantes, tais como, pátios e ruas de acesso deverão ser pavimentadas, de 
modo a não permitir formação de poeira, bem como facilitar o perfeito escoamento das águas. 
As demais áreas poderão ser gramadas. 
2.1 O material a ser usado na pavimentação além de não permitir a formação de pó, deverá 
possibilitar a limpeza do pátio. 
 
3. É vedado residir no corpo industrial ou no perímetro de delimitação do mesmo. 
4. A área construída deverá ser compatível com a capacidade do estabelecimento e tipo de 
equipamentos, sendo as dependências orientadas de tal modo que os raios solares, o vento e 
as chuvas, não prejudiquem os trabalhos industriais. 
 
5. O teto deverá ser de laje de concreto, alumínio, fibrocimento ou outros materiais aprovados 
pelo Serviço de Inspeção Estadual. É indispensável que proporcione facilidade de 
sanitização, resistência à umidade e a vapores, e vedação adequada. 
5.1 Quando a estrutura de sustentação estiver exposta, deverá ser metálica, não se 
permitindo, neste caso, o uso de madeira. 
5.2 Quando o teto não atender às especificações previstas neste item, será obrigatório o uso 
de forro de lajes, plástico rígido ou outros materiais aprovados pelo Serviço de Inspeção de 
São Paulo (SISP). 
 
6. As paredes das câmaras frias deverão ser convenientemente isoladas e revestidas com 
cimento liso ou outro material aprovado pelo Serviço de Inspeção de São Paulo 
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7. Na construção total ou parcial de paredes, não será permitida a utilização de materiais do 
tipo “elemento vazado” ou “combogós”, exceção à sala de máquinas. 
 
8. As portas deverão ser metálicas ou de outros materiais aprovados pelo Serviço de 
Inspeção de São Paulo, e que permitam uma fácil limpeza e sanitização. Nas câmaras frias 
serão de aço inoxidável, fibra de vidro ou outros materiais aprovados pelo Serviço de 
Inspeção de São Paulo, dotadas ou não de cortina de ar. 
8.1 A largura terá que ser suficiente para atender a todos os trabalhos, além de permitir a 
passagem de equipamentos. 
 
9. As janelas serão de caixilhos metálicos instaladas preferentemente a 2,00 (dois) metros do 
piso, devendo ser evitados peitoris, os quais quando existentes, deverão ser inclinados e 
azulejados. 
 
10. O prédio industrial será dotado de suficiente iluminação e ventilação naturais, através de 
janelas e/ou aberturas adequadas, e quando os meios acima não forem suficientes, e as 
conveniências de ordem tecnológicas assim o indicarem, poderá ser exigida a climatização ou 
instalação de exaustores. 
 
11. A fonte abastecedora de água deverá assegurar vazão suficiente para os trabalhos 
industriais, recomendando-se a relação de 6 (seis) litros de água para cada litro de leite 
recebido. 
11.1 O reservatório de água deverá possuir capacidade para assegurar os trabalhos do 
estabelecimento no período de um turno. 
11.2 A água utilizada no estabelecimento deverá apresentar, obrigatoriamente, as 
características de potabilidade, sendo compulsoriamente clorada através de equipamento de 
dosador automático de cloro, como garantia de sua inocuidade microbiológica, 
independentemente de sua procedência. A cloração aqui referida não exclui, em certos 
casos, o prévio tratamento completo (floculação), tecnicamente recomendada, principalmente 
para as águas de superfície. 
11.3  Os depósitos de água tratada, tais como, caixas, cisternas e outros, devem permanecer 
convenientemente tampados. 
11.4  O controle da taxa de cloro na água de abastecimento deverá ser realizado diariamente. 
11.5    As provas de contagem global de microorganismos e NMP de coliformes deverão ser 
realizadas a cada 6(seis) meses em laboratório oficial ou credenciado da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou do Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento. 
 
12. As mangueiras existentes nas seções industriais, quando não em uso, deverão estar 
localizadas em suportes metálicos, próprios e fixos, proibindo-se a permanência das mesmas 
sobre o piso. 
 
13. A água de recuperação utilizada na refrigeração só poderá ser reutilizada na produção de 
vapor. 
14. A rede de esgotos constará de canaletas ou ralos sifonados em todas as seções, com 
exceção das câmaras frias. As canaletas deverão ter o fundo côncavo e possuir desnível em 
direção aos ralos sifonados e estes à rede externa. Nas câmaras frias as águas servidas 
deverão ser escoadas por desnível até ás canaletas ou ralos existentes nas dependências 
contíguas às mesmas. 
 
15. A rede de esgoto proveniente das instalações sanitárias e vestiários será independente 
daquela oriunda das dependências industriais.  
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16. CONVENÇÕES DE CORES PARA TUBULAÇÕES 
16.1 Vermelha..........................água para combate a incêndio 
16.2 Preta............................... esgoto 
16.3 Verde ............................. água potável 
16.4 Marrom........................... água hiperclorada 
16.5 Amarela.......................... amônia 
16.6 Branca............................ vapor 
16.7 Cinza............................... energia elétrica 
16.8 Azul................................. ar comprimido 
 
17. Considerada suas capacidades e particularidades, os estabelecimentos deverão ter 
número suficiente de câmaras, bem como depósito secos e arejados, para acolher toda a 
produção, localizados de maneira a oferecerem seqüências adequadas em relação à 
industrialização e à expedição. 
17.1 As câmaras frias terão de atingir as temperaturas exigidas, bem como o grau 
higrométrico desejado para cada produto. Em todos os casos serão instalados termômetros 
externos, além de higrômetros para as câmaras de maturação de queijo. 
 
18. Os estabelecimentos de construção vertical deverão ser dotados de monta-cargas, 
elevadores ou outros meios para o transporte adequado de matérias-primas, produtos, 
condimentos e ingredientes, não se permitindo a utilização de escadas para tais operações. 
 
19. Todas as áreas de estocagem deverão dispor de estrados removíveis, construídos em 
material aprovado pelo Serviço de Inspeção de São Paulo , não se permitindo o contato direto 
do produto com as paredes mesmo que embalado, envasado e/ou acondicionado. Os 
produtos que exigirem a estocagem em câmara frias deverão guardar entre si afastamento 
adequado de modo a permitir a necessária circulação de frio. 
 
20. A expedição deverá ser localizada de maneira a atender um fluxograma operacional 
racionalizado em relação à estocagem e saída do produto do estabelecimento, a qual poderá 
ser feita através de “óculo”, ou de porta situada na plataforma. Sua cobertura poderá ser de 
estrutura metálica e alumínio, ou outro material aprovado pelo Serviço de Inspeção de São 
Paulo, com prolongamento suficiente para abrigar os veículos transportadores. 
 
21. Os vestiários e sanitários estarão dimensionados de acordo com o número de 
funcionários, obedecida a proporção de 1 (um) lavatório, sanitário e chuveiro para cada 15 
(quinze) operários do sexo feminino e de 1 (um) lavatório, sanitário e chuveiro para cada 20 ( 
vinte) operários do sexo masculino. Os mictórios deverão ser em número suficiente dando-se 
como satisfatório 1 (um) para cada 30 (trinta) homens. 
21.1 Os pisos devem ser impermeáveis, as paredes azulejadas até 1,50 (um e meio) metro, 
forro adequado e janelas e portas metálicas, de modo a permitirem ventilação e iluminação 
suficientes. 
21.2 Os vestiários deverão ter armários individuais de fácil limpeza, preferentemente de 
estrutura metálica, e dispor de divisões internas que separem roupas e calçados. 
21.3 As pias para lavagem de mãos deverão dispor de sabão líquido inodoro e neutro, toalha 
descartável de papel não reciclável e cestas coletoras com tampas movidas a pedal. 
 
22. Recomenda-se a instalação de lavanderia para que sejam evitados os inconvenientes da 
lavagem caseira dos uniformes de trabalho. Quando existente, localizar-se-á, de preferência, 
próximo aos vestiários. 
 
23. Os estabelecimentos que recebam matéria-prima em carros-tanques deverão possuir 
local adequado e coberto, dispondo de água fria e quente, sob pressão, além de todos os 
agentes de limpeza necessários à sanitização dos mesmos. 
23.1 O posto de lavagem e lubrificação de veículo, quando existente, deverá ser afastado do 
prédio industrial, em local que não interfira na recepção e expedição do estabelecimento 
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24. O almoxarifado, construído e instalado em dimensões que atendam as necessidades do 
estabelecimento. Será destinado à guarda dos materiais de uso geral da indústria. 
 
 
25. A caldeira, localizada em dependência específica, guardando afastamento de quaisquer 
outras construções, observando-se a legislação específica. 
25.1 Quando alimentada a lenha, esta terá que ser depositada em local de modo a não 
prejudicar a higiene do estabelecimento. 
 
26. A sala de máquinas deverá dispor de área suficiente, instalações e equipamentos 
segundo a capacidade e finalidade do estabelecimento. Quando localizada no prédio 
industrial, deverá ser separada de outras dependências por paredes completas, com boa 
ventilação, podendo ser aplicados elementos vazados somente nas paredes externas, 
quando existente. 
 
27. A oficina mecânica, quando existente, deverá ser instalada fora do prédio industrial. 
 
28. Possuir pé-direito de 3,50 metros no mínimo, para as seções industriais, nas recepções 
abertas e salas climatizadas tolera-se 3,00 metros, 2,80 metros nos vestiários e instalações 
sanitárias e nas câmaras frias, 2,50 metros. 
 
29. O prédio industrial deve contar com recepção ampla. A plataforma poderá ser a 0,80 cm 
do solo para facilitar a descarga. Deverá ter espaço para guarda de vasilhames depois de 
lavados. A estrutura da cobertura poderá ser metálica ou outro material aprovado pelo 
Serviço de Inspeção de São Paulo, com prolongamento suficiente para abrigar os veículos 
transportadores. O laboratório de análises deve estar junto à recepção facilitando os trabalhos 
de seleção da matéria prima. 
 
30. Os estabelecimentos que recebam mais de 6.000 litros por dia deverão ter higienizadora 
de latões automática, sendo a última fase com ar seco. 
 
31. Os estabelecimentos que recebam mais de 10.000 litros por dia devem ter mecanização 
de recebimento com esteira, balança de pesagem, conjunto de desnate, pingadeira e 
higienizadora de latões e, se empacotarem leite, deverão ter também, máquina para 
sanitização das caixas plásticas em local adequado. 
31.1 As caixas plásticas terão de ser eficientemente sanitizadas e quando o estabelecimento 
produzir volume superior a 6.000 (seis mil) litros/dia de leite pasteurizado, será exigido 
máquinas próprias para sanitização das mesmas. 
31.2 A dependência de recepção e sanitização de caixas plásticas deverão possuir as 
mesmas características físicas relativas ao pé-direito, piso, paredes e teto da dependência de 
beneficiamento e 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 guarda da quantidade de caixas 
em uso. Os tanques devem ser construídos em alvenaria, revestidos com azulejos ou outro 
material aprovado. Não se permite o uso de tanques tipo caixas de cimento-amianto. Devem 
ser providas de instalações 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. 
 
32. As tubulações e equipamentos deverão ser de aço inoxidável, em alguns locais poderá 
ser permitido outro material aprovado pelo serviço de inspeção. 
32.1 Deverá possuir tanques e mesas de aço inox, ou outros materiais aprovados pelo 
serviço de inspeção, apropriadas para desmontagem e limpeza de tubulações, conexões e 
peças. 
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33. Os utensílios tais como pás, mexedores, formas e outros, não poderão ser de madeira. 
 
34. Os latões poderão ser de aço inoxidável, alumínio, ferro estanhado com até 2% de Pb, ou 
de outros tipos de material desde que aprovados pelo serviço de inspeção. 
34.1 Estar convenientemente limpos no momento de sua utilização e ser devidamente 
sanitizado após sua utilização. 
34.2 Ser de uso exclusivo à finalidade que se destina. 
 
35. Os utensílios e equipamentos usados deverão ser lisos, planos, sem cantos vivos, frestas, 
juntas, poros e soldas salientes. 
 
36. Na ordenha manual é obrigatório o uso de baldes com abertura lateral inclinada, 
previamente sanitizado. 
36.1 Não é permitida a utilização de outros vasilhames que não sejam destinados à finalidade 
específica de ordenha. 
 
37. As mesas para os trabalhos de manipulação e preparo de produtos lácteos serão de 
material inoxidável ou material de fácil limpeza e sanitização, com suporte em estrutura de 
aço inox. 
 
38. Não é permitido modificar as características dos equipamentos nem operá-los acima de 
sua capacidade sem prévia autorização do serviço de inspeção, sendo considerada 
satisfatória a vazão horária de 1/4 do volume diário recebido. 
38.1 A localização dos equipamentos deverá obedecer a um fluxograma operacional racional, 
facilitando a sanitização, recomendando-se afastamento de 0,80 cm entre eles, em relação às 
paredes, colunas e divisórias. 
 
39. Quando necessário nas dependências onde são manipulados e/ou elaborados produtos 
comestíveis deverão dispor de lavatórios com acionamento automático para higienização de 
mãos. 
 
40. Não se admite o retorno de produtos do comércio. Para aproveitamento condicional, eles 
deverão ter como destino, quando julgados, apenas a alimentação animal ou sabão. 
41. Para a sanitização de circuitos fechados de tubulação e pasteurizadores deve-se usar 
método de limpeza automático (cleaning in place). 
41.1 A técnica é a seguinte: pré-enxaguagem com água entre 35 (trinta e cinco) a 40 
(quarenta) graus Celsius por 10 (dez) minutos, circulação por 20 30 minutos de solução 
alcalina 0,5 a 1% aquecida de 77(setenta e sete) a 80 (oitenta) graus Celsius. Circulação de 
água até reação negativa para alcalino. Circulação por 20 a 30 minutos de solução ácida de 
0,5 a 1% e temperatura de 77 a 80 graus Celsius. Enxágüe final fazendo circular água até 
reação negativa para ácido. 
41.2 Antes de usar, sanitizar com hipoclorito de sódio 100 ppm por 15 a 20 minutos, 
temperatura inferior a 20 graus Celsius ou solução de iodo até 25 ppm por 15 a 20 minutos e 
temperatura inferior a 20 graus Celsius. 
41.3 Os pasteurizadores deverão ser submetidos à limpeza CIP em cada jornada máxima de 
8 (oito) horas de trabalho e a cada 60 (sessenta) dias devem ser abertos para limpeza 
manual das placas. 
 
42. As tubulações devem ser abertas semanalmente ou a qualquer indício de presença de 
contaminação por coliformes. 
 
43. As soluções ácidas devem ser passadas somente uma vez por semana para evitar as 
pedras de leite. 
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44. Para as máquinas de empacotar, deve-se desmontar as partes removíveis e proceder à 
limpeza, antes de passar o leite. 
 
Artigo 116 - Denomina-se leite sem outras especificações o produto normal, fresco, integral, 
oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias. Os 
demais leites deverão ser denominados segundo a espécie de que proceda 
1. Não se permite para fins de consumo in natura, a mistura de leite de espécies de animais 
diferentes. 
2. Os animais tratados com antibióticos, quimioterápicos, vermífugos, carrapaticidas, 
substâncias estimulantes de qualquer natureza ou qualquer outra droga ou medicamento 
passível de eliminação pelo leite ficarão afastados da produção pelo tempo indicado pela 
literatura científica ou pelo fabricante do produto, sob responsabilidade exclusiva do 
proprietário do rebanho e do responsável técnico pelo rebanho, visando assegurar a ausência 
de resíduos no leite ao final do tratamento, sem possíveis prejuízos à saúde humana. 
 
3. É proibido ministrar alimentos que possam prejudicar a fêmea lactante ou a qualidade do 
leite, incluindo nesta proibição, substancias estimulantes de qualquer natureza, capazes de 
provocar aumento da secreção láctea, com prejuízos à saúde do animal. 
 
4. A sanidade do rebanho leiteiro será atestada por médico veterinário da iniciativa privada 
que será o responsável técnico perante as autoridades sanitárias, pela manutenção do 
rebanho em condições próprias para produção de leite de boa qualidade. 
 
5. A propriedade rural produtora de leite poderá ser interditada pela autoridade sanitária, 
quando for detectado qualquer surto de doença infecto-contagiosa, observada a legislação 
sanitária específica. 
 
6. Qualquer alteração no estado de saúde dos animais, capaz de modificar a qualidade do 
leite, justifica a condenação do produto para fins alimentícios e de toda a quantidade a que 
tenha sido misturado. As fêmeas em tais condições devem ser afastadas do rebanho. O 
animal afastado da produção deverá voltar a ordenha após exame procedido por Médico 
Veterinário. 
 
7. Para produção do leite, para as fazendas leiteiras, estabelecimento situado via de regra, 
em zona rural, é exigido abrigo coberto, de piso impermeável, dotado de ponto de água e 
mantido limpo. Exige-se também a coagem do leite em coador metálico, inoxidável ou 
plástico, proibindo-se o uso de pano. A limpeza dos utensílios usados para a obtenção do 
leite deverá ser feita logo após a ordenha 
 
Artigo 117 - No transporte do leite a ser beneficiado ou industrializado deverá ser observado 
o contido no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Cru Refrigerado e no 
Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel 
estabelecido na (Resolução) Instrução Normativa SAA Nº 04, de 10/01/2008, como também 
as seguintes exigências: 
 
1. Instalação de abrigos rústicos protegendo os latões do sol, poeira, chuva etc., devendo os 
latões ser transportados em veículos providos de lona ou toldo. 
 
2. Proíbe-se a medição e transvase de leite em estrada ou ambiente que o exponha à 
contaminação, sendo a sanitização dos latões de obrigatoriedade do estabelecimento 
receptor. 
 
3. Para transporte em carro-tanque do leite resfriado deverão estes ser isotérmicos, de modo 
a manterem temperatura na chegada de até 10 (dez) graus Celsius no máximo. 
 



 
 

 

 

 

84 

4. Com o leite não poderá ser transportado qualquer produto ou mercadoria que lhe seja 
prejudicial. 
 
5. A chegada do leite nos estabelecimentos industriais com temperatura superior a 10°C, será 
de responsabilidade do estabelecimento beneficiador que se encarregará da seleção 
adequada da matéria prima e pelo controle do produto acabado, podendo, entretanto o 
carreteiro ou transportador vir a responder por eventuais prejuízos. 
 
6. Antes de efetuar a coleta, o carreteiro ou transportador deve realizar a prova do alizarol a 
72° GL de concentração, não podendo coletar leite que apresente reação positiva, podendo 
vir a responder por eventuais prejuízos. 
 
Artigo 118 - Abrigo rústico é a instalação simples à margem das estradas, dotadas de 
coberturas, onde os latões de leite são depositados, enquanto aguardam a passagem do 
veículo coletor. 
 
Artigo 119 - Postos de refrigeração são os estabelecimentos destinados ao tratamento pelo 
frio através de sistema de resfriamento à placas do leite destinado ao consumo ou à 
industrialização, devendo ser dotado de aparelhagem necessária. 
 
Parágrafo único - Quando se tratar de leite destinado ao consumo em natureza às 
operações permitidas nos postos de refrigeração são a filtração, a refrigeração e o 
acondicionamento do leite cru. 
 
Artigos 120 - Postos de desnatação são estabelecimentos destinados ao desnate do leite 
bem como a pré-fabricação de caseína. Devem contar com dependência de recebimento 
tendo ao lado, local para análise rápida. 
 
Parágrafo único - Sempre que o posto realize transvase de leite será dotado de instalação 
para produção de vapor ou de água fervente. 
 
Artigo 121 - Tanques comunitários - composto de equipamentos destinados ao recebimento 
do leite, resfriamento, armazenamento por curto período de tempo, e posterior transferência 
aos estabelecimentos industriais, devendo contar com dependência adequada para sua 
instalação e análise rápida do leite. 
 
Artigo 122 - Os entrepostos, usinas, mini e micro usinas e fábricas de laticínios deverão 
atender às seguintes exigências: 
 
1. Pasteurizar e empacotar com fecho inviolável todo leite que vai ser exposto ao consumo; 
 
2. Controlar, de maneira eficaz, as temperaturas dos pasteurizadores e resfriadores; 
 
3. Fazer a análise de todo produto recebido e expedido; 
 
4. Ter dependência para o recebimento de matéria prima; 
 
5. Ter dependência de beneficiamento para a realização das operações de filtração, 
pasteurização, refrigeração e envase; 
 
6. Ter dependência de manipulação e fabricação de produtos derivados, inclusive salga e 
maturação, quando for o caso; 
 
7. Ter câmaras frias para estocagem de produtos que necessitem de conservação pelo frio; 
 
8. Ter depósito para material de uso corrente (embalagens e outros); 
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9. Ter laboratório para análise de matéria prima e quando necessário de produto, atendendo 
regulamento técnico específico. 
 
Artigo 123 - As usinas, mini usinas e micro usinas de beneficiamento deverão obedecer aos 
seguintes requisitos: 
1. A estocagem deve ser feita à temperatura, capaz de conferir ao produto até 4 (quatro)graus 
Celsius; 
2.  A padronização seguirá a porcentagem de gordura regulamentar; 
 
3. Na pasteurização deve-se empregar temperatura e tempo que determinem a fosfatase 
negativa e a peroxidase positiva, imediatamente resfriado a temperatura máxima de 4 
(quatro) graus Celsius. 
 
4. O envase deverá ser realizado em equipamento mecânico e automático, em circuito 
fechado, em embalagem inviolável, estéril e eficiente, aprovada pelo órgão competente. 
 
5. O armazenamento deverá ser feito em câmaras frigoríficas com temperaturas que 
confiram, no máximo, 4 ( quatro )graus Celsius ao produto acabado; 
 
6. A distribuição do produto deverá ser feita em carros isotérmicos podendo ser dotados de 
unidade frigorífica a fim de atender temperatura contida em legislação específica, que serão 
inspecionados permanentemente com vistas à sua higiene e estado de conservação; 
 
7. O fluxograma a ser obedecido é o seguinte: recepção, seleção, medição (pesagem), 
filtração, refrigeração em placas, quando necessário, a juízo do serviço de inspeção, 
estocagem, pasteurização, padronização, refrigeração, estocagem, envase, armazenamento 
e expedição; 
 
8. Filtração é retirada, por processo mecânico das impurezas do leite mediante centrifugação 
ou passagem em material filtrante próprio sob pressão; 
 
9. Pasteurização é o emprego conveniente do binômio tempo - temperatura, com o fim de 
destruir totalmente a flora microbiótica patogênica sem alteração sensível da constituição 
física e do equilíbrio químico do leite, sem prejuízo dos seus elementos bioquímicos, assim 
como de suas propriedades organolépticas normais; 
9.1 Imediatamente após a pasteurização o leite deve ser resfriado entre 0 e 4 º C ( zero e 
quatro graus Celsius). 
 
10. Resfriamento é a aplicação do frio industrial ao leite cru, pré-aquecido, pasteurizado e 
concentrado, com vistas à inibição temporária do desenvolvimento microbiano; 
10.1 A entrega do leite em temperatura ambiente poderá ser permitida somente para as 
propriedades rurais que realizam apenas uma ordenha por dia, e a mesma seja realizada pelo 
período da manhã e o leite seja entregue ao estabelecimento processador no máximo até 2 
(duas) horas após a conclusão da ordenha. 
10.2 O leite sem refrigeração, somente poderá ser recebido até as 10h00min (dez horas), e 
deverá ser imediatamente resfriado em equipamento à placa no estabelecimento recebedor, 
não podendo sob qualquer hipótese ser misturado ao leite já resfriado. 
10.3 Para o recebimento do leite em temperatura ambiente é obrigatória a prova de redutase 
individual por propriedade rural a cada entrega efetuada. 
 
11. Envasamento é a operação pela qual o leite é acondicionado, higienicamente, de modo a 
evitar a contaminação, facilitar a sua identificação, distribuição e excluir a possibilidade de 
fraude; 
11.1 O leite só pode ser exposto ao consumo envasado em embalagem com rotulagem 
devidamente aprovada pelo serviço de inspeção, para cada tipo de leite. 
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Artigo 124 - Para as usinas, mini usinas e micro usinas de beneficiamento, são exigidas as 
seguintes condições: 
 
1. Tratando-se dos diversos tipos de leite cru ou pasteurizado, deverão ser obedecidas as 
normas complementares próprias para o tipo de leite produzido. 
 
2. Será permitido para fábrica de laticínios que recebam até 500 (quinhentos) litros de leite a 
pasteurização lenta, que consiste no aquecimento do leite de 63 (sessenta e três) a 65 
(sessenta e cinco) graus Celsius por 30 (trinta) minutos, seguido de resfriamento até 4 
(quatro) graus Celsius, devendo ser utilizado aparelho de dupla parede, convenientemente 
instalados e dotados de dispositivos para aquecimento e resfriamento do leite até as 
temperaturas indicadas, sendo providos de agitadores para movimento do leite, nos sentidos 
horizontal e vertical, de maneira a propiciar seu aquecimento homogêneo. O aparelho deve 
ser provido de tampa, termômetro, termostato, marcador de tempo para o controle do 
processo de pasteurização, bem como de válvula para esgotamento. 
2.1 O processo utilizado para esse tipo de pasteurização deverá ser em circuito fechado e ter 
sua eficiência e eficácia comprovadas pelo órgão competente do Ministério da Agricultura e 
Reforma Agrária e/ou Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, de 
acordo com os padrões de qualidade definidos pelas normas próprias; 
 
3. Na pasteurização rápida, o leite é submetido a uma temperatura entre 72 a 75°C (setenta e 
dois a setenta e cinco graus Celsius) durante 15 a 20 (quinze a vinte) segundos, com 
imediato resfriamento entre 0 e 4°C (zero e quatro graus Celsius) exclusivamente em 
equipamentos de pasteurização a placas, dotados de painel de controle com termo-
registrador automático, termômetro, válvula automática de desvio de fluxo e torneira de prova. 
 
4. Será permitido o envase de leite de consumo em recipientes de volumes diversos, quais 
sejam 1000, 500 ou 250 ml; 
 
5. É proibida a repasteurização do leite. 
 
6. As autoridades de saúde pública determinarão as condições de manutenção do leite nos 
estabelecimentos varejistas. 
 
Artigo 125 - Para obtenção do leite pasteurizado reconstituído deverá ser seguida norma 
específica 
 
Artigo 126 - Constituem leite de consumo em natureza: o integral, o padronizado, o 
desnatado e o semidesnatado que devem ser devidamente identificados. 
 
Artigo 127 - É permitida a produção e venda dos seguintes tipos de leite de consumo em 
espécie: 
 
1. Quanto á origem: 
1.1 leite tipo “A”; 
1.2 leite tipo “B”; 
1.3 leite “pasteurizado” 
1.4 leite cru refrigerado 
 
2. Quanto ao teor de gordura: 
2.1 leite integral; 
2.2 leite padronizado; 
2.3 leite desnatado; 
2.4 leite semi desnatado 
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3. Quanto ao tratamento térmico: 
3.1 leite cru refrigerado; 
3.2 leite pré-aquecido; 
3.3 leite pasteurizado; 
3.4 leite UHT ou leite longa vida, ou ultra pasteurizado; 
3.5 leite esterilizado. 
 
 
Artigo 128 - Os diversos tipos de leite, quanto à origem, devem satisfazer as normas 
complementares para cada tipo, bem como seus respectivos padrões de identidade e 
qualidade. 
 
Parágrafo único - Deve constar a expressão homogeneizado na denominação do produto 
quando for submetido a esse processo tecnológico. 
 
Artigo 129 - Os estabelecimentos de produção de leite de cabra e derivados deverão 
observar os seguintes itens, alem do previsto no artigo 115 e 116: 
 
1. Tratando-se de capril ou cabanha, deve dispor de área proporcional ao número de cabras, 
recomendando-se 1,20 m2 por matriz; 
 
2. Ter mangedouras e/ou cochos de fácil limpeza; 
 
3. Ter piso suspenso na plataforma de ordenha, podendo ser ripado ou não; 
 
4. A sala de ordenha poderá ser construída contígua ao capril ou cabanha, desde que 
fisicamente separada por parede inteira; 
 
5. Poderá ser dispensada a sala de ordenha para produção de leite de cabra desde que o 
capril ou cabanha tenha condições satisfatórias, sendo obrigatória, nesse caso, a ordenha 
mecânica; 
 
6. Para o leite de cabra a temperatura para resfriamento após a ordenha será de 4 (quatro) 
graus Celsius 
 
Artigo 130 - É também obrigatória a análise do leite de cabra destinado ao consumo. 
 
Parágrafo 1º - a análise do leite de cabra, seja qual for o fim a que se destina, abrangerá os 
caracteres organolépticos e as provas de precisão e/ou rotina. 
 
Parágrafo 2º - No caso de leite de cabra, o envase poderá ser em equipamento semi-
automático, para estabelecimentos que recebam até 100 (cem) litros diários. 
 
Artigo 131 - Considera-se normal o leite de cabra que apresente: 
1. Características organolépticas normais; 
2. Teor de gordura mínima de 3% (três por cento); 
3. Acidez em graus Dornic entre 14 e 20º D; 
4. Extrato seco total mínimo de 11%; 
5. Densidade a 15 (quinze) graus Celsius cifra mínimas 1.026 e cifra média 1.034; 
6. Índice crioscópico entre -0,540 e -0,576; 
7. Cloreto de sódio oscilando entre 1.8 a 2.2 gramas por litro. 
 
Artigo 132 - Será considerado impróprio para consumo o leite, creme de leite ou outros 
produtos lácteos que apresentarem: 
 
1. Características físicas ou organolépticas anormais, sujidades, fermentação ou ranço. 
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2. Fraude por aguagem ou adição de conservadores, inibidores e/ou outras substâncias 
estranhas. 
§1º. As matérias primas e/ou produtos condenados poderão ser, quando assim julgados, 
aproveitados para alimentação animal ou para fins não comestíveis (caseína, sabão). 
§2º. Poderá ter aproveitamento condicional o leite com até 25 (vinte e cinco) graus Dornic de 
acidez (desnate). 
§3º. O leite com até 21 (vinte e um) graus Dornic de acidez poderá ter aproveitamento 
condicional em fábrica de leite em pó industrial, requeijão, queijos de massa cozida filada 
(tipo mussarela, tipo provolone). 
 
Artigo 133 - Será considerado impróprio para o consumo, quando se tratar de leite de cabra, 
aquele que: 
 
1. Revele acidez inferior a 14 (quatorze) e superior a 19 (dezenove) graus Dornic; 
 
2. Contenha colostro ou elementos figurados em excesso; 
 
3. Não satisfaça ao padrão bacteriológico para produção de contagem global de 500.000 
col/ml para o leite cru e de contagem global de 40.000 col/ml e 2 coliformes/ml para o leite 
pasteurizado e ausência de coliformes fecais; 
 
4. Apresente modificações de suas propriedades organolépticas normais; 
 
5. Apresente elementos estranhos à sua composição normal; 
 
6. Revele quaisquer alterações que o tornem impróprio ao consumo, inclusive corpos 
estranhos de qualquer natureza; 
 
7. Apresente mistura com qualquer outro tipo de leite; 
 
8. Seja leite de retenção. 
 
9. Revele na prova de redutase tempo inferior a 03h30min (três horas e trinta minutos). 
 
Parágrafo único - Para determinação do padrão bacteriológico das enzimas do leite adotar-
se-ão provas de redutase, fosfatase, peroxidase, contagem microbiana e testes de presença 
de coliformes. 
 
Artigo 134 - Os estabelecimentos de produção de leite e derivados do leite de búfala deverão 
observar as seguintes regras, além das previstas nos artigos 115 e 117: 
 
1. A dependência para ordenha deverá estar afastada de fonte produtora de mau cheiro e/ou 
construção que venha a causar prejuízos à obtenção higiênica de leite, devendo, pelo menos, 
constituir-se de abrigo fechado à meia altura, coberto de piso impermeável, dotado de água 
corrente e mantido permanentemente limpo. O local de ordenha não pode ser utilizado como 
local de depósito de utensílios, equipamentos, alimentos ou outros produtos estranhos a 
ordenha. 
 
2. Para o leite de búfala são fixados os seguintes limites superiores de temperaturas: 
2.1 Refrigeração após a pasteurização, até quatro graus Celsius. 
2.2 Entrega ao consumo, de leite envasado, com até sete graus Celsius. 
 
3. O beneficiamento (pasteurização propriamente dita) deverá seguir as normas gerais de 
leite, não se permitindo processos nelas não previstos. 
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4. Considera-se normal o leite de búfala que apresente: 
4.1 Características organolépticas normais, para a espécie; 
4.2 Teor de gordura mínima de quatro e meio por cento (4,5%); 
4.3 Acidez em graus Dornic entre 14 e 23 , com PH entre 6,40 e 6,90; 
4.4 Extrato seco desengordurado (E.S.D.) mínimo de 8.57%; 
4.5 Densidade a 15 graus Celsius entre 1,028 e 1,034; 
4.6 Índice crioscópico entre -0,520 e -0,570. 
 
 
5. Considera-se impróprio para consumo em natureza o leite de búfala que: 
5.1 Revele acidez inferior a quatorze e superior a vinte e três graus Dornic; 
5.2 Contenha colostro ou elementos figurados em excesso; 
5.3 Não satisfaça ao padrão bacteriológico para produção de contagem global de 500.000 
col/ml para o leite cru e de contagem global de 40.000 col/ml e 2 coliformes/ml e ausência de 
coliformes fecais, para o leite pasteurizado; 
5.4 Apresente modificações de suas propriedades organolépticas normais; 
5.5 Apresente elementos estranhos à sua composição normal; 
5.6 Revele quaisquer alterações que o tornem impróprio ao consumo, inclusive corpos 
estranhos de qualquer natureza. 
5.7 Revele na prova de redutase tempo inferior a 03h30min (três e trinta) horas. 
 
6. O produtor deve relatar detalhadamente o processo de fabricação e embalagem de todos 
os derivados, para avaliação e aprovação do produto a ser comercializado. 
 
7. Na embalagem do leite de búfala destinado a consumo deverá constar “Leite de búfala 
pasteurizado” além das demais exigências próprias para rotulagem e embalagem do leite. 
 
8. A produção dos derivados deverá seguir orientação tecnológica prevista na elaboração, de 
acordo com sua origem. 
 
9. A embalagem deve ser aprovada pelo serviço de inspeção. 
 
Artigo 135 - Na análise do leite, de vaca, de cabra ou de búfala serão considerados: 
 
1. Os caracteres organolépticos (cor, cheiro, sabor e aspecto), temperatura e lactofiltração; 
 
2. Densidade pelo termo-lactodensímetro, a 15 (quinze) graus Celsius; 
 
3. Acidez pelo acidímetro Dornic; 
 
4. Gordura pelo método Gerber; 
 
5. Extrato seco total e desengordurado, por discos, tabelas ou aparelhos apropriados; 
 
Artigo 136 - Constituem provas de precisão para o leite de vaca, de cabra ou de búfala a 
determinação do índice crioscópico e/ou índice de refração. 
 
Artigo 137 - Somente poderá ser beneficiado o leite considerado normal, sendo proibido o 
beneficiamento de leite que: 
 
1. Provenha de propriedade interditada pela defesa sanitária animal; 
 
2. Esteja adulterado, fraudado ou revele a presença de colostro ou leite de retenção; 
2.1 Entende-se por “colostro” o produto da ordenha obtido após o parto e enquanto estiverem 
presentes os elementos que o caracterizem. 
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2.2 Entende-se por “leite de retenção”, o produto de ordenha, a partir do 30° (trigésimo) dia 
antes da parição. 
 
3. Apresente modificações em suas propriedades organolépticas, inclusive impurezas de 
qualquer natureza e acidez inferior à exigida para os padrões respectivos; 
 
4. Revele na prova de redutase para os diversos tipos de leite cru destinado ao 
beneficiamento, para o leite tipo “A” tempo inferior a 05h00min (cinco) horas, para o leite tipo 
“B” 03h30min (três e trinta) horas e para o leite “Pasteurizado” 02h30min (duas e trinta) horas. 
 
5. Considera-se fraudado, adulterado ou falsificado o leite destinado ao consumo que: 
5.1 For adicionado de água; 
5.2 Tiver sofrido subtração de qualquer dos seus componentes que deveriam estar dentro dos 
parâmetros pré estabelecidos em legislação vigente; 
5.3 For adicionado de substâncias conservadoras ou de quaisquer elementos estranhos à sua 
composição; 
5.4 For de um tipo e se apresentar como de outro de categoria superior; 
5.5 Estiver cru e for comercializado como pasteurizado. 
 
6. Deverá ser inutilizado o leite considerado fraudado ou impróprio para consumo, e que não 
possa ter aproveitamento condicional 
7. Para o aproveitamento condicional do leite in natura deverão ser observados os seguintes 
destinos: 
7.1 Desnatação do leite para obtenção de creme para manteiga 
7.2 Leite em pó industrial ou doce de leite ou requeijão 
7.3 Caseína industrial 
7.4 Fabricação de sabão 
 
Artigo 138 - Na industrialização do leite e obtenção de produtos lácteos deverão ser 
observadas as normas próprias. 
 
Artigo 139 - Considera-se manteiga o produto resultante da batedura do creme de leite 
adicionado ou não de fermento lácteo selecionado ao qual se incorpore ou não sal (cloreto de 
sódio). 
 
Artigo 140 - É permitida a produção e comercialização dos seguintes tipos de manteiga: 
 
1. Quanto à destinação: 
1.1 manteiga de mesa - a qual pode classificar-se como “extra”, “primeira qualidade” ou 
“comum”; 
1.2 manteiga de cozinha - a que não satisfaça aos padrões previstos para o tipo de mesa, 
mas pode ter aproveitamento em culinária. 
 
2. Quanto à qualidade: 
2.1 manteiga extra 
2.2 manteiga primeira qualidade 
2.3 manteiga comum 
 
3. Quanto ao teor de sal: 
3.1 manteiga com sal 
3.2 manteiga sem sal 
 
§1º - Considera-se fraude colocar à venda manteiga de uma qualidade como sendo outra de 
superior classificação. 
§2º - A manteiga estocada por mais de seis meses a partir da data de fabricação só pode ser 
entregue ao consumo após nova análise. 
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Artigo 141 - Na fabricação da manteiga devem ser observadas as seguintes normas: 
 
1. A tecnologia para sua produção observará a continuidade entre as diversas fases; 
 
2. Todo creme utilizado na elaboração da manteiga de qualquer tipo, adicionado de fermento 
ou não, deverá ser obrigatoriamente pasteurizado (fosfatase negativa); 
 
3. Deverá ser empregada água potável; 
 
4. Se o processo de empacotamento for manual, é obrigatório o uso de luvas longas de 
borracha, impedindo o contato direto com o produto; 
 
5. A manteiga extra terá empacotamento exclusivamente automático; 
 
6. Se utilizado sal (NaC1) deverá ele ser de primeira qualidade, esterilizado, armazenado em 
condições higiênicas e apropriado (livre de contaminações); 
 
7. O fluxograma a ser seguido é: recepção do creme, seleção, tanque de recebimento 
(padronização), pasteurização, maturação (ou não), malaxagem, lavagem, empacotamento, 
câmara fria e expedição. 
 
Artigo 142 - Creme é o produto rico em gordura resultante do desnate parcial ou total do 
leite. 
 
Artigo 143 - É permitida a produção e comercialização dos seguintes tipos de creme: 
 
1. Quanto à destinação: 
1.1 creme de mesa 
1.2 creme de indústria 
 
2. Quanto ao tratamento térmico: 
2.1 creme cru 
2.2 creme pasteurizado 
2.3 creme UHT ou creme longa vida ou ultrapasteurizado. 
2.4 creme esterilizado 
 
3. Quanto à acidez: 
3.1 creme doce 
3.2 creme ácido 
 
Artigo 144 - Para a produção dos cremes devem ser observadas as seguintes normas: 
 
§ 1º.  Para o creme de mesa: 
a.1 - Ser oriundo de leite com acidez até 18º Dornic 
b.1 - Ser pasteurizado (fosfatase negativa) 
c.1 - Ser exposto ao consumo em embalagem inviolável 
 
§ 2º - Para o creme de indústria 
2. Ser proveniente de desnate de leite ácido, para industrialização (manteiga comum) 
 
Artigo 145 - Considera-se leite aromatizado a mistura preparada com leite, açúcar, 
aromatizantes ou outras substâncias e tratamento térmico adequado. 
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§1º. - Para a produção do leite aromatizado exigem-se dependências próprias e local para 
guardar ingredientes e equipamentos específicos para as misturas; 
§2º. - No preparo do leite aromatizado será permitido o emprego de leite integral, padronizado 
ou desnatado, bem como do leite desidratado e/ou reconstituído; 
§3º. - O leite aromatizado deve ser convenientemente homogeneizado. 
 
Artigo 146 - Leite em pó é produto resultante da desidratação do leite em condições 
adequadas. 
 
Parágrafo único - Para a produção do leite em pó devem ser obedecidas as seguintes 
normas: 
a. Possuir equipamentos específicos para concentração ou recebimento de matéria prima 
(leite concentrado); 
b. Possuir sistema de secagem “spray dried”; 
c. Possuir envase automático ou semi - automático, devendo neste último caso, serem 
adotadas medidas rígidas de higiene (uso de luvas ou máscaras); 
d. Permite-se a redução de acidez do leite que na seleção apresente até 21 (vinte e um) 
graus Dornic, para fabricação de leite em pó industrial (panificação, confeitaria e demais fins 
industriais). 
 
Artigo 147 - Leitelho é o liquido resultante da batedura do creme, fermentado ou não, para a 
fabricação de manteiga. 
 
Parágrafo único - Para a obtenção do leitelho devem ser seguidas as seguintes normas: 
a. Pode ser utilizado leite em natureza, com ou sem adição de sabores, oriundo de creme 
pasteurizado obtido de leite com acidez de até 18 (dezoitos) graus Dornic; 
b. Deve ser envasado em embalagem inviolável. 
 
Artigo 148 - Soro de leite é o produto obtido na fabricação de queijo ou da caseína mediante 
a adição de coalho e/ou fermentos lácticos ou ainda através de ácido com posterior 
neutralização e separação do soro por prensagem e/ou centrifugação. 
 
§1º. - O soro de leite pode ser apresentado sob a forma líquida, concentrada ou em pó. 
 
§2º. - Para a obtenção do soro de leite deverão ser obedecidas também as seguintes normas: 
a. Se destinado à alimentação animal, deve ser estocado em tanque específico, fora do corpo 
industrial, devendo seu transporte ser feito em tubulações , de forma higiênica; 
b. Se na forma de soro em pó, for destinado a consumo humano na produção de ricota, deve 
atender as especificações para produção de leite em pó ou queijo, respectivamente, devendo 
ser bombeado em tubulações de aço inoxidável. 
 
Artigo 149 - Caseína é o produto obtido por precipitação do leite desnatado pelo coalho e/ou 
através de fermentos lácticos, ou ainda pela ação de ácidos posteriormente separados por 
centrifugação ou prensagem e lavados até a desacidificação completa seguida de secagem. 
 
Parágrafo único - Tratando-se de caseína não comestível deve ser ela produzida em 
dependências afastadas do prédio industrial. 
 
Artigo 150 - Produtos lácteos fermentados são aqueles resultantes da fermentação por 
culturas lácteas, do leite e/ou seus derivados em suas diversas formas de apresentação, 
compreendendo: quefir, iogurte, leite acidófilo, coalhada, leite fermentado e outros, podendo 
ser obtido de matéria prima procedente de qualquer espécie leiteira, de diferentes teores de 
gordura, com adição ou não de ingredientes e aditivos permitidos, conforme normas 
complementares. 
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Artigo 151 - Queijo é o produto maturado, ou não, obtido por separação de soro, após 
coagulação do leite, creme, leitelho, leite concentrado e de soro ou de uma combinação de 
alguns ou todos esses produtos, podendo ser adicionado de substâncias e ingredientes 
apropriados. 
 
Artigo 152 - Para a produção do queijo devem ser obedecidas as seguintes normas: 
 
§1º. - Para os queijos em geral: 
a. As operações devem ser feitas em seções próprias atendendo as exigências de tecnologia 
para cada tipo; 
b. Os queijos com período de maturação inferior a 90 (noventa) dias somente poderão ser 
elaborados a partir do leite pasteurizado; 
c. Os ingredientes com salitre, sal, cloreto de cálcio, corantes ou coalhos deverão ser 
mantidos em lugar adequado; 
d. Não podem ser utilizados latões ou outros utensílios não próprios à finalidade, como 
dessoradores; 
e. É vedado o uso de pano no lugar de dessoradores apropriados; 
f. Os tanques de salga devem ser feitos com material apropriado, proibindo-se os de fibro-
cimento amianto e/ou similares; 
g. A salga seca deve ser feita em mesas apropriadas e o sal empregado de primeira 
qualidade, esterilizado e armazenado em local e condições higiênicas apropriadas (livres de 
contaminações); 
h. A salmoura deve ser regenerada periodicamente pelo aquecimento, filtração e correção de 
concentração salina entre 18 (dezoito) a 22 (vinte e dois) graus Dornic, conforme o tipo de 
queijo; 
i. As câmaras de cura devem ter temperatura e umidade controlada, não se permitindo tipos 
de queijos que necessitam temperatura e umidade diferentes, numa mesma câmara; 
j. Os queijos com maturação completa podem permanecer em câmaras de produtos 
acabados com temperatura de 15 (quinze) graus Celsius; 
l. Os queijos frescais, devidamente embalados, devem ser mantidos em câmaras com 
temperatura máxima de até 5 (cinco) graus Celsius; 
m. a fabricação de queijos defumados exige fumeiro adequado, localizado contíguo ao prédio 
industrial. 
 
§2º. - Tratando-se de queijo ralado e fatiado, deverão: 
a. Dispor de dependências próprias mínimas necessárias: recepção, seleção, limpeza 
(“toalete”) do queijo, ralagem e/ou fatiagem, secagem, envase, depósito e expedição; 
b. A secção de limpeza (“toalete”) deverá ser separada e dispor de equipamentos para 
raspagem, a casca e mancha devem ser eliminadas evitando a flora indesejável ao produto 
final; 
c. A secção de ralagem deverá dispor de vasilhames apropriados (plástico ou aço inoxidável); 
d. a operação de envase deve ser automática e ocorrer logo após a ralagem e/ou secagem; 
e. Não é permitida a ralagem de queijos impróprios ao consumo humano; 
f. para melhor conservação do produto, pode ser permitida a injeção de gases neutros 
aprovados. 
 
§3º. - Para queijo fundido, doce de leite e requeijão, deve-se observar: 
a. Dependências próprias podendo ser comum para os três tipos de produtos lácteos; 
b. Para queijo fundido a secção de seleção e “toalete” deve ser separada em fluxograma 
operacional; 
c. Admite-se o uso de aparelhos simples, tachos de aço inoxidável, parede dupla com 
sistema de exaustão de vapores para a elaboração destes produtos; 
d. Como matéria prima ideal para os queijos fundidos, devem ser utilizados queijos 
maturados próprios ao consumo humano direto; 
e. Os sais fundentes e condimentos deverão estar aprovados pelo órgãos competentes. 
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§4º. - Tratando-se de ricota (fresca ou defumada), deve: 
a. Ter dependências próprias; 
b. O soro de queijo destinado à sua fabricação deve ser conduzido através de tubulações de 
aço inoxidável, desde os tanques até a prensagem dos queijos; 
c. Se o soro provier de outros estabelecimentos, deve obedecer as mesmas condições de 
temperatura e transporte de leite para beneficiamento. 
 
§5º. - Para margarina: 
a. Deve ter instalações e equipamentos tecnológicos necessários aos processos de 
elaboração; 
b. Ter rigorosa higiene sanitária; 
c. Não é permitida sua fabricação em estabelecimentos de laticínios; 
d. As gorduras ou óleos de origem animal devem observar os pontos de fusão próprios; 
e. O óleo de manteiga pode ser usado em no máximo 10%; 
f. É vedada a utilização do leite em pó industrial; 
g. O envase deve ser automático ou semi-automático. 
 
Artigo 153 - Os queijos são classificados considerando-se as seguintes características: 
 
a. Consistência do produto; 
b. Teor de gordura no extrato seco; 
c. Temperatura máxima de tratamento da massa durante a fabricação; 
d. Maneira de obtenção da massa; 
e. Maturação. 
 
Artigo 154 - Quanto à consistência do produto os queijos são classificados em: 
 
1. Moles: quando o teor de umidade for superior a 48% (quarenta e oito por cento); 
 
2. Semi-duros: quando o teor de umidade estiver compreendido entre 38% (trinta e oito por 
cento) e 48% (quarenta e oito por cento); 
 
3. Duros: quando o teor de umidade for inferior a 38% (trinta e oito por cento). 
 
Artigo 155 - Quanto o teor de gordura no extrato seco, os queijos são classificados em: 
 
1. Alto teor de gordura: quando o teor de gordura for superior a 45% (quarenta e cinco por 
cento); 
 
2. Médio teor de gordura: quando o teor de gordura estiver entre 30% (trinta por cento) e 45% 
(quarenta e cinco por cento); 
 
3. Baixo teor de gordura: quando o teor de gordura for igual ou superior a 15% (quinze por 
cento) e menor que 30% (trinta por cento); 
 
4. Desnatado: quando o teor de gordura for inferior a 15%(quinze por cento). 
 
Artigo 156 - Quanto à temperatura máxima de tratamento da massa durante a fabricação, os 
queijos são classificados em: 
1. Massa fresca: são queijos cuja massa não sofre nenhum aquecimento além daquele do 
leite para que se processe a coagulação; 
 
2. Massa semi-cozida: são queijos cuja massa sofre um aquecimento até uma temperatura 
máxima de 42 C; 
3. Massa cozida: são os queijos cuja massa sofre um aquecimento superior a 42oC. 
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Artigo 157 - Quanto à maneira de obtenção da massa os queijos são classificados em: 
 
1. Obtidos por coalho: são os queijos em que a precipitação da massa é obtida pela 
coagulação do leite através da renina ou quimosina; 
 
2. Obtidos por fermentação láctica: são os queijos em que a precipitação da massa é obtida 
pela fermentação láctica do leite; 
 
3. Obtidos por coagulação ácida: são os queijos em que a precipitação da massa é obtida 
mediante a adição de ácidos permitidos ao leite; 
 
4. Obtidos por precipitação do soro: são os queijos em que a precipitação da massa é obtida 
mediante a aplicação de calor, com adição de ácidos permitidos, fermento láctico, soro-
fermento ou leite acidificado; 
 
 
 
5. Obtidos por fusão à quente: são os queijos obtidos a partir da fusão de um ou mais tipos de 
queijos, mediante a aplicação de calor,com a ajuda de sais fundentes apropriados e  
permitidos. 
 
Artigo 158 - Quanto à maturação os queijos são classificados em: 
 
1. Não maturados: são os queijos entregues ao consumo após sua fabricação; 
 
2. Maturados: são os queijos que passam por um período igual ou superior a 10 (dez) dias, 
antes de serem entregues ao consumo. 
 
Artigo 159 - É permitido no queijo o emprego de nitrato de sódio ou de potássio até o limite 
máximo de 200 ml por litro de leite, de cloreto de cálcio até o limite máximo de 250 ml por litro 
de leite, de cloreto de sódio, ácido apropriados, fermentos e/ou culturas de mofos próprios, 
bem como de especiarias e de substâncias naturais inócuas, que tenham sido devidamente 
aprovados pelo serviço de inspeção. 
 
Artigo 160 - Considera-se data de fabricação para fins de maturação, a data de coagulação 
do leite; e data de fabricação, para fins de comercialização, a data de expedição. 
 
Parágrafo único - Os queijos maturados trarão inscrito na própria crosta ou na embalagem, a 
data de expedição (data de fabricação). 
 
Artigo 161 - É considerado impróprio para consumo o queijo que contenha substâncias 
nocivas à saúde, esteja contaminado por germes patogênicos em número acima do descrito 
nas normas complementares específicas. 
 
Artigo 2º. - Os Produtos Lácteos com códigos “301000” até “318010” constantes do Anexo III 
que trata da “Nomenclatura de Produtos de Origem Animal” passam a viger com a seguinte 
redação: 
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Anexo III 
Nomenclatura Produtos Lácteos 

 
301000 - Leite Cru (Somatório) 
301020 - Leite Cru 
301030 - Leite Cru ácido 
301040 - Leite Cru para aproveitamento condicional 
301050 - Leite Cru de Búfala 
301051 - Leite Cru Refrigerado de Búfala 
301060 - Leite Cru de cabra 
301061 - Leite Cru Refrigerado de cabra 
302000 - Leite Cru Refrigerado (somatório) 
302010 - Leite Cru Refrigerado tipo B 
302020 - Leite Cru Refrigerado 
302060 - Leite Cru Refrigerado ácido 
302070 - Leite Cru Refrigerado reconstituído 
302080 - Leite Cru Refrigerado para aproveitamento condicional 
302090 - Leite Cru Refrigerado de búfala 
304000 - Leite concentrado Refrigerado (somatório) 
304020 - Leite concentrado Refrigerado padronizado 
304030 - Leite concentrado Refrigerado integral 
304040 - Leite concentrado Refrigerado semidesnatado 
304050 - Leite concentrado Refrigerado desnatado 
305000 - Leite pasteurizado (somatório) 
305010 - Leite pasteurizado tipo A integral 
305011 - Leite pasteurizado tipo A semi desnatado 
305012 - Leite pasteurizado tipo A desnatado 
305013 - Leite pasteurizado tipo A padronizado 
305020 - Leite pasteurizado tipo B integral 
305021 - Leite pasteurizado tipo B semi desnatado 
305022 - Leite pasteurizado tipo B desnatado 
305023 - Leite pasteurizado tipo B padronizado 
306060 - Leite pasteurizado desnatado 
306061 - Leite Pasteurizado semi desnatado 
306062 - Leite Pasteurizado padronizado 
306063 - Leite Pasteurizado integral 
306000 - Leite pasteurizado reconstituído (somatório) 
306010 - Leite pasteurizado (reconstituído) padronizado 
306020 - Leite pasteurizado (reconstituído) integral 
306030 - Leite pasteurizado semi desnatado( reconstituído) 
306040 - Leite pasteurizado desnatado (reconstituído) 
307000 - Leite pasteurizado aromatizado (somatório) 
307010 - Leite pasteurizado aromatizado integral 
307020 - Leite pasteurizado aromatizado padronizado 
307040 - Leite pasteurizado aromatizado semi desnatado 
307050 - Leite pasteurizado aromatizado desnatado 
308000 - Leite esterilizado (somatório) 
308010 - Leite esterilizado integral 
308020 - Leite esterilizado padronizado 
308050 - Leite esterilizado semi desnatado 
308060 - Leite esterilizado desnatado 
309000 - Leite esterilizado reconstituído (somatório) 
309010 - Leite esterilizado integral (reconstituído) 
309020 - Leite esterilizado padronizado (reconstituído) 
309040 - Leite esterilizado semi desnatado ( reconstituído ) 
309050 - Leite esterilizado desnatado (reconstituído) 
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310000 - Leite esterilizado aromatizado (somatório) 
310010 - Leite esterilizado aromatizado – integral 
310020 - Leite esterilizado aromatizado – padronizado 
310040 - Leite esterilizado aromatizado semi desnatado 
310050 - Leite esterilizado aromatizado desnatado 
310100 - Leite esterilizado aromatizado integral reconstituído 
310110 - Leite esterilizado aromatizado padronizado (reconstituído) 
310120 - Leite esterilizado aromatizado desnatado (reconstituído) 
310130 - Leite esterilizado aromatizado semi desnatado (reconstituído ) 
311000 - Leite concentrado (somatório) 
310010 - Leite concentrado 
310020 - Leite concentrado industrial 
312000 - Leite evaporado (somatório) 
312010 - Leite evaporado 
313000 - Leite condensado (somatório) 
313010 - Leite condensado 
313020 - Leite condensado industrial (em pasta) 
313030 - Leite industrial (em bloco) 
313040 - Leite condensado recombinado 
313050 - Leite condensado com chocolate 
313060 - Leite condensado com café 
314000 - Leite em pó de consumo direto (somatório) 
314010 - Leite em pó integral 
314011 - Leite em pó integral instantâneo 
314012 - Leite em pó integral com proteínas vegetais 
314013 - Leite em pó integral com proteínas e outros nutrientes da soja 
314014 - Leite em pó integral com extrato de soja 
314015 - Leite em pó integral adaptado criança de um ano 
314016 - Leite em pó integral enriquecido com vitaminas A,D,C e ferro 
314017 - Leite em pó integral reprocessado 
314018 - Leite em pó integral enriquecido com vitaminas a e D 
314020 - Leite em pó padronizado 
314040 - Leite em pó semi desnatado 
314041 - Leite em pó semi desnatado com proteínas e outros nutrientes da soja 
314050 - Leite em pó desnatado 
314051 - Leite em pó desnatado com vitaminas a e D 
314052 - Leite em pó instantâneo 
314053 - Leite em pó desnatado com extrato de soja 
314054 - Leite em pó desnatado com gordura vegetal hidrogenada enriquecido com 
               vitaminas a e D 
314055 - Leite em pó desnatado com gordura vegetal hidrogenada 
314056 - Leite em pó desnatado enriquecido com vitaminas a D C e ferro 
314060 - Leite em pó aromatizado 
315000 - Leite em pó industrial (somatório) 
315010 - Leite em pó integral 
315011 - Leite em pó industrial instantâneo 
315020 - Leite em pó padronizado 
315040 - Leite em pó industrial semi desnatado 
315050 - Leite em pó industrial desnatado 
316000 - Leite modificado (somatório) 
316010 - Leite em pó modificado 
317000 - Leite com soro (somatório) 
317010 - Leite com soro em pó 
318000 - Leite para alimentação animal (somatório) 
318010 - Leite em pó para alimentação animal 
Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação. 
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5. RESOLUÇÃO SAA - 04, 10 DE JANEIRO DE 2008. 
 
 

RESOLUÇÃO SAA - 04, 10 DE JANEIRO DE 2008. 
 
 

 
O Secretário de Agricultura e Abastecimento, considerando o disposto no art. 4º, I, da Lei N. º 
8.208/92, regulamentada pelo Decreto 36.964/93, resolve: 
 
 
Art. 1º - Aprovar os Regulamentos Técnicos de Produção, Identidade e Qualidade do Leite 
tipo A, do Leite tipo B, do Leite Pasteurizado e do Leite Cru Refrigerado e o Regulamento 
Técnico da Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel, em conformidade com 
os Anexos a esta Resolução. 
 
Parágrafo único - Os estabelecimentos que produzem Leite Pasteurizado tipo C ou Leite 
Pasteurizado tipo integral terão um prazo de 180 dias, para se adequarem aos presentes 
regulamentos. 
 
Art. 2º - Está resolução entra em vigor na data de sua publicação 
 
 

 
ANEXO I 

REGULAMENTO TÉCNICO DE PRODUÇÃO, IDENTIDADE e QUALIDADE DE LEITE TIPO 
A. 

 
1. Alcance 
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 Ãmbito de Aplicação 
O presente Regulamento se refere ao leite tipo “A” produzido no estado de São Paulo. 
 
 
2. Descrição 
2.1 Definições 
2.1.1 Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto normal, fresco 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 
como integral, padronizado, 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 Padronizado; 
2.2.3 Leite Pasteurizado tipo a Semidesnatado; 
2.2.4 Leite Pasteurizado tipo a Desnatado; 
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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 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 cinqüenta 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. Pé-direito mínimo de 
3 (três) metros, a contar da face inferior do tensor da tesoura, quando possuir paredes 
laterais. Quando as laterais forem abertas, tolera-se pé-direito mínimo de 2,70m. 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 aprovado pelo SISP; 
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, devendo ser evitado o canzil de 
madeira; 
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 e arraçoamento, bem como de outras construções para alojamento de animais. 
Devem observar às seguintes condições: 
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3.3.3.1 Construção em alvenaria, com pé-direito mínimo de 3 (três) metros, iluminação e 
ventilação suficientes;  
3.3.3.2 Possuir paredes revestidas com azulejos ou outro material impermeável aprovado de 
fácil limpeza, até a altura de 2 (dois) metros para proteção contra poeira, ventos ou chuva;   
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 semi-fechado, tipo “balde-ao-pé” ou similar. O equipamento referido, constituído 
de ordenhadeiras, tubulações, bombas sanitárias e outros, devem 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 e 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 contígua 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 construções para abrigo de animais. As características de construção civil devem 
atender às condições exigidas pela legislação especifica. 
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 SISP 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).  
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3.3.5.5 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; 
3.3.5.6 Para a fabricação de outros produtos lácteos devem ser previstas as instalações e 
equipamentos exigidos em normas ou regulamentos específicos. 
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. 
Deve possuir pé-direito mínimo de 2,50 (dois e meio) metros, paredes e pisos revestidos com 
cimento liso ou outro material aprovado, quando construída em alvenaria. São aceitas 
câmaras pré-moldadas ou construídas em outros materiais aprovados, desde que de bom 
acabamento e funcionamento. Os materiais das portas e óculos devem ser de aço inoxidável, 
fibra de vidro ou outro material aprovado. 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 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 o volume de trabalho a ser executado e com as características das 
análises. Podem ser localizados no prédio principal ou dele afastados observando-se neste 
caso não devem estar próximas do laboratório: construções, instalações ou dependências 
que possam prejudicar o seu funcionamento; cuidando-se em ambos os casos, para que seja 
conseguido um perfeito fluxograma operacional, sobretudo no procedimento de colheita de 
amostras. As características físicas da construção, relativas ao piso, paredes, portas e janelas 
devem observar às mesmas da dependência de beneficiamento e envase, com exceção do 
pé direito, que pode ser inferior, e do forro, que deve estar presente, exigindo-se na sua 
confecção material apropriado aprovado, de fácil limpeza e conservação. 
3.3.8 Dependência para guarda de embalagens: deve estar situada no prédio da dependência 
de beneficiamento e envase ou em um dos seus anexos contíguos. 
3.3.9 Abastecimento de água: a fonte de abastecimento deve disponibilizar um fluxo de água 
que possa 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 em 
regulamento específico. 
3.3.10 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 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 Anexos e Outras Instalações 
3.3.12.1 Bezerreiro: o bezerreiro deve ser localizado em áreas afastadas das dependências 
de ordenha e de beneficiamento, industrialização e envase, sendo que as características 
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. Os tanques de depósito de cevada ou melaço, quando 
existentes, devem ser tampados e afastados dos locais de ordenha e de beneficiamento, 
industrialização e envase. 
 
 
 



 103 
Implantação de Estabelecimento Industrial de Leite e Produtos Lácteos - CIPOA/CDA 

 

3.3.12.2 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; 
3.3.12.3 Silos, depósitos de feno, dependências para preparo e depósito de ração, banheiro 
ou pulverizadores de carrapaticidas e bretes: 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; 
3.3.12.4 Almoxarifado, escritórios e farmácia veterinária: localizados de modo a não permitir 
acesso direto às dependências destinadas à produção, beneficiamento e industrialização do 
leite, estas instalações devem constar de dependências específicas para cada finalidade. O 
almoxarifado deve se destinar à guarda dos materiais de uso geral nas instalações voltadas a 
produção e beneficiamento do leite, possuindo dimensões suficientes para o depósito dos 
mesmos em locais separados, de acordo com sua natureza; 
3.3.12.5 Sede do Serviço de Inspeção Estadual: composta de uma dependência com 
instalação sanitária e vestiário. Os móveis, material e utensílios necessários devem ser 
fornecidos pelo estabelecimento; 
 
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 bovis) 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; 
 
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 Higiênico - 
Sanitários das Matérias – Primas para Alimentos Elaborados / Industrializados”, aprovado 
pela Portaria no 368 / 97 - MA, de 04 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 à 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: 
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5.2.1 As tetas do animal a ser ordenhado devem sofrer previa lavagem com água corrente 
seguindo-se secagem com toalhas descartáveis e inicio imediato da ordenha, com descarte 
dos jatos iniciais de leite em caneca de fundo escuro ou em outro recipiente especifico 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); 
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 
atestado ou 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 
tempo de aquecimento de 72º a 75ºC (setenta e dois graus a setenta e cinco graus Celsius) 
por 15 a 20s (quinze a vinte segundos), na refrigeração subseqüente, a temperatura de saída 
do leite não deve ser superior a 4°C (quatro graus Celsius); 
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; 
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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 Redutase ou Teste de Redução do Azul de Metileno (TRAM) 
7.4 Pesquisa de Resíduos de Antibióticos; 
7.5 Determinação do Índice Crioscópico (Depressão do Ponto de Congelamento, DPC); 
7.6 Determinação do Teor de Sólidos Totais e Não-Gordurosos; 
7.7 Determinação da Densidade Relativa; 
7.8 Determinação da Acidez Titulável; 
7.9 Determinação do Teor de Gordura; 
7.10 Medição da Temperatura do Leite Cru Refrigerado; 
 
Obs. 1. O Teste de Redução do Azul de Metileno pode ser substituído pela Contagem Padrão 
em Placas. 
 
Obs. 2. 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. 
 
Obs. 3. Periodicidade das análises: 
 
• Gordura, Acidez Titulável, Densidade Relativa, Índice Crioscópico (Depressão do Ponto de 

Congelamento), Sólidos Não Gordurosos, Tempo de Redução do Azul de Metileno (quando 
for o caso): 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 freqüência 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 
Laboratórios para Controle da Qualidade do Leite, independentemente das análises 
realizadas na freqüência 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 freqüência 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, laboratórios credenciados ou reconhecidos pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, para realização do seu controle de qualidade, 
rotineiro ou não, através 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. 
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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: 
 

Item de Composição Requisito Método de Análise 

Gordura (g/100g) Min. 3,0 IDF 1 C: 1987 

Acidez, em g de ácido lático/100 ml. 0,14 a 0,18 LANARA/MA, 1981. 

Densidade Relativa, 15/15ºC, g/ml (4) 1, 028 a 1, 034 LANARA/MA, 1981. 

Índice crioscópico máximo -0, 530ºH(-0 512 °C) IDF 108 A: 1969. 

Índice de Refração do Soro 
Cúprico/20º C 

Mín. 37º Zeiss CLA/DDA/SDA/MAPA 

Sólidos Não-Gordurosos (g/100g) Mín. 8,4 IDF 21 B: 1987. 

Proteína Total (g/100g) Mín. 2,9 IDF 20 B: 1993. 

Redutase (TRAM) Mín. 5 horas CLA/DDA/ MA 

Estabilidade ao Alizarol 72 % (v/v) Estável CLA/DDA/ MA 

Contagem Padrão em placas 
(UFC/ml) 

Máx. 1x104 S.D.A/MA, 1993. 

Contagem de Células Somáticas 
(CS/ml) 

Máx. 6x105 IDF 148 A: 1995. 

 
Obs. 4 - Densidade Relativa: dispensada quando os teores de Sólidos Totais (ST) e Sólidos 
Não Gordurosos (SNG) forem determinados eletronicamente. 
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8.3 Leite Pasteurizado tipo “A” 
 

Item de 
Composição 

Integral Padronizado Semidesnatado Desnatado Método de Análise 

Gordura, (g/100g). 
Teor 

Original 
3,0 0,6 a 2,9 Max. 0.5 IDF 1 C: 1987 

Acidez, 
gác.Láctico/(100ml) 

0,14 a 0,18 para todas as variedades LANARA/MA, 1981. 

Estabilidade ao Alizarol 
72 % (v/ v) 

Estável para todas as variedades CLA/DDA/MA. 

Sólidos Não 
Gordurosos(g/100g) 

Mín. De 8,4 * IDF 21 B: 1987. 

Índice Crioscópico 
máximo 

-0, 530ºH (-0,512ºC) IDF 108 A: 1969. 

Índice de Refração do 
Soro Cúprico a 20ºC 

Mín. 37º Zeiss CLA/DDA/SDA/MAPA 

Testes Enzimáticos 
-prova de fosfatase 

alcalina 
Negativa LANARA/MA, 1981. 

-prova de peroxidase Positiva LANARA/MA, 1981. 

Contagem Padrão em 
Placas (UFC/mL** 

N = 5; c = 2; m = 5,0x102 M = 1,0x103 S.D. A/MA, 1993. 

Coliformes NMP/mL 
(30/35oC)** 

N = 5; c = 0; m < 1 S.D.A/MA, 1993. 

Coliformes NMP/mL 
(45oC)** 

N = 5; c = 0; m= ausência S.D.A/MA, 1993. 

Salmonella spp/25mL** N = 5; c = 0; m = ausência S.D.A/MA, 1993. 

 
* 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) (onde SNG = 
Sólidos Não-Gordurosos, g/100g; G =Gordura, g/100g). 
** Padrões microbiológicos a serem observados até a saída do estabelecimento industrial 
produtor. 
 
Obs. 5 Imediatamente após a pasteurização, o leite pasteurizado tipo “A” deve apresentar 
enumeração de coliformes a 30/35.º C (trinta/trinta e cinco graus Celsius) menor do que 0,3 
NMP/ml (zero vírgula três) Número Mais Provável/mililitro) da amostra. 
 
Obs. 6 Todos os métodos analíticos estabelecidos acima são de referência, podendo ser 
utilizados outros métodos de controle operacional, desde que conhecidos os seus desvios e 
correlações em relação aos respectivos métodos de referência. 
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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 
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 Padronizado; 
11.2.4 Leite Pasteurizado tipo a Desnatado; 
11.3 Deve constar no rótulo à expressão “Homogeneizado”, quando o leite for submetido a 
esse tratamento, em conformidade com o que especifica o item 3.3.5.4 do presente 
Regulamento Técnico, 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 
4ºC (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, ressalvando-se  os casos em que os fatores tempo e distância de 
transporte não interfiram na conservação adequada do produto, devendo-se, entretanto, 
alcançar os pontos de venda com temperatura não superior a 7º 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 no 
368 / 97 -MA, de 04 de setembro de 1997**. 
16.3 Critérios Macroscópicos e Microscópicos: ausência de qualquer tipo de impurezas ou 
elementos estranhos.  
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17. Métodos de Análise 
17.1 Os métodos de análise recomendados são os indicados no presente Regulamento 
Técnico. Esses são métodos de referência, 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 item anterior; 
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. De acordo com legislação 
específica. 
 

ANEXO II 
REGULAMENTO TÉCNICO DE PRODUÇÃO, IDENTIDADE e QUALIDADE DO LEITE TIPO 

B 
 

1. Alcance 
1.1 Objetivo 
Fixar os requisitos mínimos que devem ser observados para a produção, a identidade e a 
qualidade do Leite Cru Refrigerado tipo B e 
1.1. Leite Pasteurizado tipo B; 
1.2. 1.2. Âmbito de Aplicação: 
1.3. O presente Regulamento se refere ao Leite tipo B produzido no estado de São Paulo. 
  
2. Descrição 
2.1 Definições 
2.1.1 Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto normal, fresco, 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 Cru Refrigerado tipo B o produto definido neste Regulamento 
Técnico, integral quanto ao teor de gordura, refrigerado em propriedade rural produtora de 
leite e nela mantido pelo período máximo de 48h (quarenta e oito horas), em temperatura 
igual ou inferior a 4ºC (quatro graus Celsius), que deve ser atingida no máximo 3h (três horas) 
após o término da ordenha, transportado para estabelecimento industrial, para ser 
processado, onde deve apresentar, no momento do seu recebimento, temperatura igual ou 
inferior a 7ºC (sete graus Celsius). 
2.1.3 Entende-se por Leite Pasteurizado tipo B o produto definido neste Regulamento 
Técnico, classificado quanto ao teor de gordura como integral, padronizado, semidesnatado 
ou desnatado, submetido à temperatura de 72 a 75ºC (setenta  dois a setenta e cinco graus 
Celsius) durante 15 a 20s (quinze a vinte segundos), exclusivamente em equipamento de 
pasteurização a placas, dotado de painel de controle com termo-registrador automático de 
disco e termo-regulador automáticos, válvula automática de desvio de fluxo, termômetros e 
torneiras de prova, seguindo-se resfriamento imediato em equipamento a placas até 
temperatura igual ou inferior a 4oC (quatro graus Celsius) e envase no menor prazo possível, 
sob condições que minimizem contaminações; 
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2.1.3.1 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 30/350C (trinta/trinta e cinco graus Celsius) menor que 0,3 NMP/ml (zero 
vírgula três Número Mais Provável/ mililitro) da amostra. 
2.1.3.2 Os gráficos de controle da temperatura de pasteurização deverão ser datados e 
rubricados pelo encarregado dos trabalhos. 
2.1.3.3 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. 
2.1.3.4 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. 
2.1.3.5 O leite envasado deve ser imediatamente depositado na câmara frigorífica e mantido 
à temperatura máxima de 4ºC (quatro graus Celsius) aguardando a expedição. 
2.2 Designação (denominação de venda) 
2.2.1  Leite Cru Refrigerado tipo B; 
2.2.2  Leite Pasteurizado tipo B Integral; 
2.2.3  Leite Pasteurizado tipo B Padronizado; 
2.2.4  Leite Pasteurizado tipo B Semidesnatado; 
2.2.5 Leite Pasteurizado tipo B Desnatado. 
Deve constar a expressão “Homogeneizado” na rotulagem do produto, quando for submetido 
a esse tratamento. 
 
3. Características do Estabelecimento 
3.1 Estábulo: 
3.1.1 Deve estar localizado em área distante de fontes produtoras de mau cheiro, que 
possam comprometer a qualidade do leite; 
3.1.2 Deve dispor de currais de espera de bom acabamento, com área mínima de 2,50 m2 
(dois vírgula cinqüenta metros quadrados) por animal do lote a ser ordenhado. Entende-se 
como bem acabado o curral dotado de piso concretado, blocos de cimento ou pedras 
rejuntadas com declive não inferior a 2% (dois por cento), provido de canaletas sem cantos 
vivos, e de largura, profundidade e inclinação suficientes, de modo a permitirem fácil 
escoamento das águas e de resíduos orgânicos; 
3.1.3 Os currais devem estar devidamente cercados com tubos de ferro galvanizado, 
correntes, réguas de madeira, ou outro material aprovado e possuírem mangueiras com água 
sob pressão para sanitização. 
3.1.4 O estábulo propriamente dito deve atender ainda as seguintes exigências: 
3.1.4.1 Ter sistema de contenção de fácil limpeza e sanitização, não sendo permitido o uso 
de canzil de madeira; 
3.1.4.2 Ter pé direito no mínimo de 3 (três) metros ,piso impermeável, revestido de cimento 
áspero ou outro material aprovado, com declive não inferior a 2% (dois por cento) e provido 
de canaletas sem cantos vivos, de largura, profundidade e inclinação suficientes, de modo a 
permitirem fácil escoamento das águas e de resíduos orgânicos; 
3.1.4.3 Ser delimitado por tubos de ferro galvanizado, correntes ou outro material, como 
substitutos dos muros e paredes, que, quando existentes, devem ser impermeabilizados com 
material de fácil sanitização até a altura mínima de 1,20 m (um vírgula vinte metro); 
3.1.4.4 Ter manjedouras ou cochos de fácil sanitização, sem cantos vivos, impermeabilizadas 
com material adequado, possuindo sistema de rápido escoamento para as águas de limpeza. 
As manjedouras do tipo individual devem dispor de sistema próprio para escoamento das 
águas; 
 
3.1.4.5 Abastecimento de água. 
A fonte de abastecimento deve disponibilizar um fluxo de água que possa assegurar um 
volume total correspondente à soma de 100 l (cem litros) por animal a ordenhar. Deve ser de 
boa qualidade e apresentar, obrigatoriamente, as características de potabilidade fixadas em 
regulamento específico. Deve ser instalado equipamento que assegure cloração permanente, 
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como medida de garantia de sua qualidade microbiológica, independentemente de sua 
procedência; 
3.1.5 Todas as dependências do estábulo devem possuir mangueiras com água sob pressão; 
 
3.1.6  Possuir rede de esgoto para escoamento de águas servidas e dos resíduos orgânicos, 
canalizados a uma distância tal que não venham a constituir-se em fonte produtora de mau 
cheiro. As áreas adjacentes devem ser drenadas e possuir escoamento para águas pluviais; o 
tratamento e eliminação de águas residuais devem sempre atender as prescrições das 
autoridades e órgãos competentes. 
3.1.7 Ter dependência apropriada para o leite, denominada Sala de Leite, quando a ordenha 
for realizada no estábulo, que também deve servir para a guarda e sanitização dos utensílios 
e equipamentos, os quais não devem ter contato direto com o piso; 
3.1.7.1 A Sala de Leite deve ser ampla o suficiente e apresentar áreas de iluminação e 
ventilação adequadas, pé-direito mínimo de 3,00 (três) metros, forro que poderá ser 
dispensado caso a cobertura seja de fibro-cimento, alumínio ou PVC, e o suporte de 
sustentação quando existente deverá ser de estrutura metálica, piso impermeabilizado e 
paredes impermeabilizadas até altura não inferior a 2,00 (dois) metros com azulejos ou outros 
materiais aprovados. As janelas e basculantes devem ser providos de telas à prova de 
insetos; 
3.1.7.2 O equipamento de refrigeração do leite deve ser localizado nessa dependência. 
Assim, deve oferecer as condições básicas para a transferência do leite refrigerado para o 
caminhão-tanque; 
3.1.8 O estábulo deve possuir instalações sanitárias completas para os operadores e dotadas 
de fossa séptica. O acesso a essas instalações deve ser indireto em relação às demais 
edificações; 
3.2 Dependência para Ordenha: 
3.2.1 Permite-se a ordenha no Estábulo, desde que seja mecânica. Quando o Estábulo não 
atender integralmente a essa disposição, torna-se obrigatória à construção de sala de 
ordenha. Nesta dependência permite-se a  ordenha manual. 
3.2.2 Construção em alvenaria, com pé-direito mínimo de 3 (três) metros, iluminação e 
ventilação suficientes; 
3.2.3 Possuir paredes revestidas com azulejos ou outro material impermeável aprovado de 
fácil limpeza, até a altura de 2 (dois) metros para proteção contra poeira, ventos ou chuva. 
3.2.4 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; 
3.2.5 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; 
3.2.6 Portas e caixilhos das janelas metálicos; 
3.2.7 Instalação de água sob pressão, para limpeza e sanitização da dependência; 
3.2.8 Sistema de contenção de fácil limpeza e sanitização, não sendo permitido nesta 
dependência o uso de canzil de madeira; 
3.2.9 Deve estar afastada de fonte produtora de mau cheiro e/ou construção que venha 
causar prejuízos à obtenção higiênica do leite; 
3.2.10 No caso de ordenha mecânica, ficam dispensados forros e paredes. Em qualquer 
modalidade de ordenha o forro está dispensado no caso de estrutura metálica e cobertura de 
alumínio ou fibro-cimento; 
3.3 Boxes dos bezerros: 
3.3.1 Devem ser destinados apenas à contenção durante a ordenha. O bezerreiro (criação) 
pode estar localizado em área contígua ao estábulo ou dependência para ordenha, desde que 
isolado por parede e com acesso indireto, observados os cuidados técnicos e higiênico-
sanitários compatíveis com a produção do leite; 
3.3.2 Quando o estábulo leiteiro dispuser de instalações complementares (silos, depósitos de 
feno, banheiro ou pulverizadores de carrapaticidas, depósitos de forragem, local para o 
preparo de rações, tanques de cevada ou melaço, estrumeiras, etc.), estas devem ficar 
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afastadas do local de ordenha a uma distância que não cause interferência na qualidade do 
leite. Os tanques de cevada e melaço devem estar tampados com telas milimetradas ou outro 
material aprovado pelo SISP. 
 
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 pelo estábulo leiteiro incluem: 
4.1.1 Controle sistemático de parasitoses; 
4.1.2 Controle sistemático de mastites; 
4.1.3 Controle rigoroso de brucelose (Brucella bovis) 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 do leite no Estábulo ou o seu envio 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 e 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 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. Higiêne 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 Higiênico-Sanitários das 
Matérias-Primas para alimentos Elaborados/Industrializados”, aprovado pela Portaria no 368 / 
97 - MA, de 04 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 à 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. 
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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. 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); 
5.2.2 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; 
5.2.3 O leite obtido deve ser coado em recipiente apropriado de aço inoxidável, náilon, 
alumínio ou plástico atóxico e refrigerado até a temperatura máxima de 4oC (quatro graus 
Celsius), em até 3h (três horas) após o término da ordenha; 
5.2.4 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 registrados em órgãos competentes, inodoros e incolores; 
5.2.5 A alteração e/ou inclusão ou exclusão de animais do rebanho deve ser acompanhada 
das providências de ordem sanitária cabíveis; 
5.2.6 Os trabalhadores do estábulo devem apresentar carteira ou atestado de saúde, 
renovada anualmente ou quando necessário; 
5.2.7 É obrigatório o uso de macacão de cor clara, gorro e botas de borracha para todos os 
funcionários que trabalham no estábulo. Para o ordenhador recomenda-se o uso de avental 
plástico ou similar de cor branca; 
5.2.8 Deve haver divisão dos trabalhos no estábulo, de maneira que o ordenhador se restrinja 
à sua função, cabendo a outros as operações de contenção dos animais, lavagem e 
higienização das tetas; 
5.2.9 O local de ordenha deve ser mantido sob rigorosas condições de higiene; 
5.2.10 É obrigatória a lavagem das mãos do ordenhador, em água corrente, seguida de 
imersão em solução desinfetante apropriada, antes de iniciar a ordenha de cada animal; 
5.2.11 Na ordenha manual, deve ser usado balde de abertura lateral, sem costuras ou soldas 
que dificultem sua limpeza e sanitização; 
5.2.12 As vacas com mastite devem ser ordenhadas por último e seu leite não pode ser 
destinado para consumo humano; 
5.2.13 Devem ser exigidos hábitos higiênicos de todo pessoal que trabalhe no estábulo, como 
também a proibição de fumar nos locais de ordenha e de manipulação do leite.  
 
6. Transporte do Leite do Estábulo Leiteiro para o Estabelecimento Industrial 
6.1 A proteção da matéria-prima, a adequação do vasilhame utilizado no seu 
acondicionamento e as condições de transporte devem observar o que dispõe o 
“Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de 
Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos, item 3: dos 
Princípios Gerais Higiênico -Sanitários das Matérias-Primas para Alimentos Elaborados 
/Industrializados”,  aprovado pela Portaria no 368 / 97 - MA, de 04 de setembro de 1997. 
6.1.1 Para o transporte, a ser realizado exclusivamente em carros - tanque, do Leite Cru 
Refrigerado Tipo B oriundo de uma ou mais propriedades rurais, devem ser seguidas as 
especificações gerais contidas no Regulamento Técnico de Coleta de Leite Cru Refrigerado e 
seu Transporte a granel, além das seguintes: 
6.1.2 O leite deverá ser mantido sob refrigeração à temperatura máxima de 4°C (quatro graus 
Celsius). A transferência do leite do tanque estacionário para o veículo coletor deve se 
processar em circuito fechado e em local devidamente coberto; 
6.1.3 Devem ser coletadas amostras por produtor, devidamente acondicionadas, para 
complementação dos exames no estabelecimento de industrialização. A coleta dessa amostra 
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deve ser feita por pessoal treinado e capacitado para esse fim, e em condições apropriadas 
aos exames físico-químicos e microbiológicos; 
6.1.4 O carro-tanque deve ser dotado de compartimento destinado ao transporte do leite 
desclassificado. 
 
7. Controle de Qualidade da Matéria-Prima no Estabelecimento Beneficiador 
7.1 Considerações Gerais: 
7.1.1 O leite só pode ser recebido na categoria tipo B, quando se enquadrar nos requisitos 
microbiológicos e às condições de transporte e de temperatura estabelecidos no presente 
Regulamento Técnico; 
7.1.2 Entende-se como sistema de recepção totalmente independente aquele composto de 
medidor volumétrico, bombas, tubulações, refrigerador e tanque de estocagem, distintos e 
identificados para o Leite tipo B; 
7.1.3 O estabelecimento beneficiador deverá possuir tanques de recepção separados para 
cada tipo de leite ou estabelecer horários deferentes para recepção dos diferentes tipos 
desde que o leite tipo B seja recebido e beneficiado em primeiro lugar. 
7.1.4 A recepção de outros tipos de Leite Cru, refrigerado ou não, antes do Leite Cru tipo B 
refrigerado deve implicar lavagem e sanitização compulsórias do circuito comum a ambos os 
tipos;  
7.1.5 Quando dispuser de mais de um equipamento de recepção, podem ser recebidos mais 
de um tipo de leite no mesmo horário, desde que seja feito controle rigoroso das operações e 
perfeita identificação dos equipamentos e das tubulações, não se permitindo que estas 
tenham derivações que permitam ao Leite tipo B misturar-se com outro tipo de leite em 
processamento simultâneo; 
7.1.6 Em qualquer um dos sistemas de recepção acima mencionados é obrigatória a 
existência de tanque de estocagem específico para Leite tipo B, bem como para o leite de 
outros tipos; 
7.1.7 O leite que for desclassificado pode ser recebido na indústria dentro da categoria que 
alcançar. O produto deve retornar à sua categoria original após apresentar-se novamente 
dentro do padrão fixado no presente Regulamento 
 
7.2 Procedimentos Específicos para o Controle de Qualidade da Matéria-Prima 
7.2.1 Seleção do leite, tanque por tanque, através do teste do álcool/alizarol na concentração 
mínima de 72 % (setenta e dois por cento) (v/v); 
7.2.2 Contagem Padrão em Placas (CPP); 
7.2.3 Contagem de Células Somáticas (CCS); 
7.2.4 Redutase ou Teste de Redução do Azul de Metileno (TRAM) 
7.2.5 Pesquisa de Resíduos de Antibióticos 
7.2.6 Determinação do Índice Crioscópico (Depressão do Ponto de Congelamento, DPC); 
7.2.7 Determinação do teor de Sólidos Totais e Não-Gordurosos; 
7.2.8 Determinação da Densidade Relativa; 
7.2.9 Determinação da Acidez Titulável; 
7.2.10 Determinação do teor de Gordura; 
7.2.11 Medição da Temperatura do Leite Cru Refrigerado; 
7.2.12 Pesquisa de indicadores de Fraudes e Adulterações. 
 
Obs. 1. O Teste de Redução do Azul de Metileno poderá ser substituído pela Contagem 
Padrão em Placas. 
 
 
Obs. 2. 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. 
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Obs. 3. Periodicidade das Análises / Produtor: Determinação da temperatura do leite crua 
refrigerado: diariamente, no momento da colheita do Leite Cru Refrigerado na propriedade 
rural e quando da sua entrega no estabelecimento beneficiador;  
 
 
• Gordura, Acidez Titulável, Densidade Relativa, Índice Crioscópico (Depressão do Ponto 
de Congelamento), Sólidos Não Gordurosos, Tempo de Redução do Azul de Metileno 
(quando for o caso): pelo menos 02 (duas) vezes ao mês; 
• 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 freqüência estipulada pelo Programa de Controle de Qualidade interno do 
estabelecimento processador; 
• 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 Laboratórios para Controle da Qualidade do Leite, independentemente das 
análises realizadas na freqüência estipulada pelo Programa de Controle de Qualidade 
interno do estabelecimento processador; 
• 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 freqüência estipulada pelo Programa 
de Controle de Qualidade interno do estabelecimento processador. 
• Pesquisa de indicadores de Fraudes e Adulterações: pelo menos 02 (duas) vezes ao 
mês. 
 
 
7.2.13 O estabelecimento beneficiador pode medir alguns destes parâmetros, além de outros 
não relacionados, via análise instrumental; 
7.2.14 É permitido aos estabelecimentos beneficiadores utilizar, individual ou coletivamente, 
laboratórios credenciados ou reconhecidos pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo ou pelo MAPA para a realização do controle de qualidade da empresa, 
rotineiro ou não, através de metodologia analítica convencional ou instrumental, de 
parâmetros físicos, químicos e microbiológicos usualmente não realizados nos laboratórios 
industriais, tanto por questões de risco biológico quanto pelo custo e nível de dificuldade da 
metodologia analítica ou dos equipamentos requeridos para sua execução; 
7.2.15 A responsabilidade pela seleção adequada da matéria-prima e pelo controle de 
qualidade do produto elaborado é exclusiva do estabelecimento beneficiador, inclusive 
durante sua distribuição. 
 
 
 
8. Composição e Requisitos Físicos, Químicos e Microbiológicos do Leite Cru 
Refrigerado Tipo B Integral e do Leite Pasteurizado Tipo B. 
 
 
8.1 Ingrediente Obrigatório: Leite Cru Refrigerado tipo B Integral. 
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8.2 Leite Cru Refrigerado Tipo B Integral 
 

Item de Composição Requisito Método de Análise 

Gordura (g/100 g) Min.3,0 IDF 1 C:1987 

Acidez, em g de ácido láctico/100 mL 0,14 a 0,18 LANARA/MA, 1981 

Densidade relativa, 15/15ºC, g/mL (4) 1, 028 a 1,034 LANARA/MA, 1981 

Indice crioscópico máximo -0,530oH(0,512oC) IDF 108 A: 1969 

Índice de Refração do Soro Cúprico/20º C Mín. 37º Zeiss CLA/DDA/SDA/MAPA 

Sólidos Não-Gordurosos (g/100g) Mín. 8,4 IDF 21 B: 1987 

Proteína Total (g/100 g) Mín. 2,9 IDF 20 B: 1993 

Redutase (TRAM) Mín. 3:30 h CLA/DDA/ MA 

Estabilidade ao Alizarol 72 % (v/v) Estável CLA/DDA/ MA 

Contagem Padrão em placas (UFC/mL) Máx. 5x105 S.D.A/MA, 1993. 

Contagem de Células Somáticas (CS/mL) Máx. 6x105 IDF 148 A: 1995 

 
 
Obs. 4 - Densidade Relativa: dispensada quando os teores de Sólidos Totais (ST) e Sólidos 
Não Gordurosos (SNG) forem determinados eletronicamente. 
 
8.3 Controle Diário de Qualidade do Leite Cru Refrigerado Tipo B, de conjunto de produtores, 
quando do seu recebimento no estabelecimento de destino (para cada compartimento do 
tanque) 
• Temperatura; 
• Teste do álcool / alizarol na concentração mínima de 72 (setenta e dois por cento) v/v; 
• Acidez titulável; 
• Indice crioscópico; 
• Densidade relativa, a 15/15o C; 
• Teor de gordura; 
• Pesquisa de fosfatase alcalina (quando a matéria-prima transitar entre Usinas e ou 
Fábricas); 
• Pesquisa de peroxidase; (quando a matéria-prima transitar entre Usinas e ou Fábricas); 
• % de ST e de SNG; 
• Pesquisa de neutralizantes da acidez e de reconstituintes da densidade; 
• Outras pesquisas que se façam necessárias. 
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8.4 Leite Pasteurizado tipo B 
 

Item de Composição Integral Padronizado Semidesnatado Desnatado Método de Análise 

Gordura, 
(g/100g) 

Teor 
Original 3,0 0,6 a 2,9 Max. 0.5 IDF 1 C: 1987. 

Acidez, 
gác.Láctico/100ml 

0,14 a 0,18 para todas as variedades 
LANARA/MA, 1981. 

Estabilidade ao Alizarol 
72% (v/ v) 

Estável para todas as variedades CLA/DDA/MA, 

Sólidos Não Gordurosos 
(g/100g) 

Mín. De 8,4 * IDF 21 B: 1987. 

Índice Crioscópico 
máximo 

-0, 530ºH (-0,512ºC) IDF 108 A: 1969. 

Índice de Refração do 
Soro Cúprico a 20ºC 

Mín. 37º Zeiss CLA/DDA/SDA/MAPA 

Testes Enzimáticos 
-prova de fosfatase 

alcalina 
Negativa LANARA/MA, 1981. 

-prova de peroxidase Positiva LANARA/MA, 1981. 

Contagem Padrão em 
Placas(UFC/mL)** 

n = 5; c = 2; m = 4,0x104 M = 8,0x104 S.D. A/MA, 1993. 

Coliformes - 
NMP/mL(30/35oC)** 

n = 5; c = 0; m=2; M=5 S.D.A/MA, 1993. 

Coliformes - NMP/mL 
(45oC)** 

n = 5; c = 1; m= 1; M=2 S.D.A/MA, 1993. 

Salmonella spp/25mL** n => 5; c = 0; m= ausência S.D.A/MA, 1993. 

 
* Teor mínimo de SNG, com base no leite integral. Para os demais teores de gordura, esse 
valor deverá ser corrigido pela seguinte fórmula: SNG = 8,652 - (0,084 x G) (onde SNG = 
Sólidos Não-Gordurosos, g/100g; G = Gordura, g/100g). 
** Padrões microbiológicos a serem observados até a saída do estabelecimento industrial 
produtor. 
 
Obs. 5 - Imediatamente após a pasteurização, o leite pasteurizado tipo B deve apresentar 
enumeração de coliformes a 30/35oC (trinta/trinta e cinco graus Celsius) menor do que 0,3 
NMP (zero vírgula três Número Mais Provável/mililitro) da amostra. 
 
 
Obs. 6 - Todos os métodos analíticos estabelecidos acima são de referência, podendo ser 
utilizados outros métodos de controle operacional, desde que conhecidos os seus desvios e 
correlações em relação aos respectivos métodos de referência. 
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9. Expedição e Transporte do Leite Pasteurizado Tipo B 
9.1 A expedição do Leite Pasteurizado tipo B 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 ressalvando-se os casos em que os fatores tempo e distancia de transporte 
não interfiram na conservação adequada do produto devendo-se, entretanto alcançar os 
pontos de venda com temperatura não superior a 7°C (sete graus Celsius). 
 
10. Pesos e Medidas 
Deve ser aplicada a legislação específica. 
 
11. Rotulagem 
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 B Integral; 
11.2.2 Leite Pasteurizado tipo B Padronizado; 
11.2.3 Leite Pasteurizado tipo B Semidesnatado; 
11.2.4 Leite Pasteurizado tipo B Desnatado; 
11.3 Deve constar no rótulo à expressão “homogenizado” quando o leite for submetido a esse 
tratamento. 
 
12. Acondicionamento 
12.1 O leite pasteurizado tipo B 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. Aditivos e Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração 
Não é permitida a utilização. 
 
14. Contaminantes 
14.1. Os contaminantes orgânicos e inorgânicos eventualmente presentes no produto não 
devem superar os limites estabelecidos pela legislação específica. 
 
 
15. Higiene 
15.1 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; 
15.2 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 nº. 
368 / 97 - MA, de 04 de setembro de 1997**. 
15.3 Critérios Macroscópicos e Microscópicos: 
Ausência de qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos. 
 
16. Métodos de Análise 
16.1 Os métodos de análise recomendados são os indicados no presente Regulamento 
Técnico. Esses são métodos de referência, podendo ser utilizados outros métodos de 
controle operacional, desde que conhecidos os seus desvios e correlações em relação aos 
respectivos métodos de referência. 
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17. Amostragem 
Devem ser seguidos os procedimentos recomendados na Norma IDF 50 C: 1995. 
 
 
18. Disposições Gerais 
18.1 Torna-se obrigatório ao produtor de Leite tipo B destinar toda sua produção para 
estabelecimento inspecionado; 
18.2 Recomenda-se às usinas de beneficiamento que distribuírem Leite Pasteurizado tipo B 
nos municípios abrangidos pelas regiões metropolitanas, e que estejam localizadas fora 
desses municípios, manter entrepostos de distribuição nessas cidades; 
18.3 No transporte e distribuição do Leite Pasteurizado tipo não é permitido a transferência do 
produto para outros veículos fora dos entrepostos referidos no item anterior. 
18.4 A autorização para a indústria sob SISP receber e/ou beneficiar Leite tipo B somente é 
concedida pelo CIPOA 
18.5 Os critérios a serem observados para a desclassificação do Leite tipo B no nível de 
produtores e de estabelecimentos industriais são aqueles previstos nos Critérios de 
Julgamento de Leite e Derivados de acordo com o contido em legislação específica. 

 
 

ANEXO III 
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 Estado de São Paulo 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 normal e fresco 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., refrigerado e 
mantido nas temperaturas constantes da tabela 2 do presente Regulamento Técnico, 
transportado em carro-tanque isotérmico da propriedade rural para um Posto de Refrigeração 
de leite ou estabelecimento industrial adequado, para ser processado. 
 
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; 
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3.1.2.2 Ausência de resíduos de antibióticos e de outros agentes inibidores do crescimento 
microbiano. 
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, onde estão também indicados os métodos de análises e freqüências 
correspondentes: 
 
 
Tabela 1 - Requisitos Físicos e Químicos 
 
 
 

Item de Composição Limites 
Métodos de Análises 

(1) 

Matéria Gorda, g /100g 
Teor Original, com o mínimo de 

3,0 (2) 
FIL 1C: 1987. 

Densidade relativa A 15/15O C g/mL (3) 1, 028 a 1, 034 LANARA/MA, 1981. 

Acidez titulável, g ácido lático/100 mL 0,14 a 0,18 LANARA/MA, 1981. 

Extrato seco desengordurado, g/100 
Mín. 8,4 

 
FIL 21B: 1987. 

Índice Crioscópico máximo 
0,530ºH 

(equivalente a 0,512ºC) 
FIL 108 A: 1969. 

 

Proteínas, g /100g Mín. 2,9 FIL 20 B: 1993. 

 
 
 
Obs. 1. Todos os métodos estabelecidos acima são métodos de referência, podendo ser 
utilizados outros métodos de controle operacional, desde que conhecidos os seus desvios e 
correlações em relação aos respectivos métodos de referência. 
 
Obs. 2. É proibida a realização de padronização ou desnate na propriedade rural. 
 
Obs. 3. Dispensada a realização quando o ESD for determinado eletronicamente. 
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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: 
 

Os estabelecimentos deverão enquadrar-se às normas deste regulamento a partir da sua publicação. Índice medido (por 
propriedade rural A partir da data de A partir de 02/01/11 ou por tanque comunitário) publicação até 01/01/11 

Contagem Padrão em Placas (CPP), expressa em UFC/mL (mínimo de 01 Máximo de 7,5 x 105 Máximo de 1,0 x 105 
análise mensal, com média geométrica sobre período de 03 meses) (individual) Máximo de Método FIL 100 B: 1991 3,0 x 
105 (leite de conjunto) 

Contagem de Células Somáticas (CCS), expressa em CS/mL (mínimo Máximo de 7,5 x 105 Máximo de 4,0 x 105 de 01 
análise mensal, com média geométrica sobre período de 03 meses) Método FIL 148 A: 1995 

Pesquisa de Resíduos de Antibióticos/outros Inibidores do crescimento microbiano: 

Limites Máximos previstos no Programa Nacional de Controle de Resíduos – MAPA 

Temperatura máxima de conservação do leite: 7°C no tanque de imersão e 4°C no tanque de expansão e tanque 
comunitário e de10°C no estabelecimento processador. 

Composição Centesimal: Índices estabelecidos na Tabela 1 do presente RTIQ. 

Métodos Analíticos de Referência: Matéria Gorda, g /100 g (FIL 1 C: 1987); Extrato seco desengordurado, g/100 g (FIL 21 
B: 1987); Índice Crioscópico (FIL 108 A: 1969); 

Proteínas, g /100g (FIL 20 B:1993). 

 
 
4. Controle Diário de Qualidade do Leite Cru Refrigerado na Propriedade Rural 
4.1 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; 



 
 

 

 

 

122 

• 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; 
• Outras pesquisas que se façam necessárias. 
 
5. Aditivos e Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração 
Não se admite nenhum tipo de aditivo ou coadjuvante. 
 
6. Contaminantes 
O leite deve atender a legislação vigente quanto aos contaminantes orgânicos, inorgânicos e 
os resíduos biológicos. 
 
7. Higiene 
7.1 Condições Higiênicas - Sanitárias Gerais para a Obtenção da Matéria-Prima: 
Devem ser seguidos os preceitos contidos no “Regulamento Técnico sobre as Condições 
Higiênico-Sanitáriase de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 
Elaboradores/Industrializadores de Alimentos, item 3: dos Princípios Gerais Higiênico-
Sanitários das Matérias-Primas para Alimentos Elaborados/Industrializados”, aprovado pela 
Portaria no 368/97 - MA, de 04 de setembro de 1997**, para os seguintes itens: 
7.1.1 Localização e adequação dos currais à finalidade; 
7.1.2 Condições gerais das edificações (área coberta, piso, paredes ou equivalentes), 
relativas à prevenção de contaminações; 
7.1.3 Controle de pragas; 
7.1.4 Água de abastecimento; 
7.1.5 Eliminação de resíduos orgânicos; 
7.1.6 Rotina de trabalho e procedimentos gerais de manipulação; 
7.1.7 Equipamentos, vasilhame e utensílios; 
7.1.8 Proteção contra a contaminação da matéria-prima; 
7.1.9 Acondicionamento, refrigeração, estocagem e transporte. 
 
7.2. Condições Higiênico-Sanitárias Específicas para a Obtenção da Matéria-Prima: 
7.2.1 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. 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); 
7.2.2 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; 
7.2.3 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); 
7.2.4 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 registrados por órgão competente, inodoros e incolores. 
 
8. Transporte 
Para o seu transporte, deve ser aplicado o Regulamento Técnico para Coleta de Leite Cru 
Refrigerado e seu Transporte a Granel. 
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9. Identificação/Rotulagem 
Deve ser observada a legislação específica. 
 
10. Métodos de Análise 
Os métodos de análises oficiais são os indicados nas tabelas 1 e 2. 
 
11. Colheita de Amostras 
Devem ser seguidos os procedimentos padronizados recomendados pela Rede Brasileira de 
Laboratórios de Controle da Qualidade do Leite ou Instituição Oficial de Referência, 
estabelecidos no Estado de São Paulo. 
 
12. Laboratórios credenciados para realização das análises de caráter oficial: 
As determinações analíticas de caráter oficial previstas nas tabelas 1 e 2 do presente 
Regulamento devem ser realizadas exclusivamente pelas Unidades Operacionais integrantes 
da Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da Qualidade do Leite, estabelecidos no 
Estado de São Paulo. 
 
13. Disposições Gerais 
13.1 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 freqüência e para os 
itens de qualidade estipulados na Tabela 2 deste Regulamento, devem ser de 
responsabilidade e correr às expensas do estabelecimento que primeiramente receber o leite 
de produtores individuais; 
13.2  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 SISP/CIPOA quando realizado 
exclusivamente em unidade operacional da Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da 
Qualidade do Leite; estabelecidos no Estado de São Paulo. 
13.3 O SISP/CIPOA, a seu critério, pode colher amostras de leite cru refrigerado na 
propriedade rural para realização de análises fiscais em Unidade Operacional credenciada da 
Rede Brasileira, estabelecidos no Estado de São Paulo. 
13.4 Admite-se o transporte do leite em latões e em temperatura ambiente, desde que: 
13.4.1 O estabelecimento processador concorde em aceitar trabalhar com esse tipo de 
matéria-prima; 
13.4.2 A matéria-prima atinja os padrões de qualidade fixados na tabela 1 e 2 do presente 
Regulamento Técnico 
13.4.3 A entrega do leite em temperatura ambiente poderá ser permitida somente para as 
propriedades rurais que realizam apenas uma ordenha por dia, e a mesma seja realizada pelo 
período da manhã e o leite seja entregue ao estabelecimento processador no máximo até 2 
(duas) horas após a conclusão da ordenha. 
13.5.4 O leite sem refrigeração somente poderá ser recebido até as 10h00min horas (dez 
horas), e deverá ser imediatamente resfriado em aparelhos à placa no estabelecimento 
recebedor, não podendo sob qualquer hipótese ser misturado ao leite já resfriado. 
13.6.5 Para o recebimento do leite em temperatura ambiente é obrigatória a prova de 
redutase individual por propriedade rural a cada entrega efetuada. 
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ANEXO IV 
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, 
sendo permitida a produção de outros tipos de leite pasteurizado desde que definidos em 
Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade específicos. 
 
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 ou elaborado a partir do leite cru que tenha sido 
transportado de acordo com o contido no item 13.6 do RTIQ de Leite Cru Refrigerado ; 
2.1.1.1 O Leite Pasteurizado quando destinado ao consumo humano direto na forma fluida, 
deverá ser 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 
automático de disco 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, 
equivalente ao da pasteurização rápida clássica e de acordo com as indicações tecnológicas 
pertinentes, visando a destinação do leite para a elaboração de derivados lácteos. 
2.1.1.4 Em fábrica de laticínios de pequeno porte que apresente volume de até 500 litros 
diários, pode ser adotada a pasteurização lenta. 
2.1.1.4.1 O equipamento de pasteurização a ser utilizado cumpra com os requisitos ditados 
pela Resolução SAA nº. 24, de 01/08/94, alterada pela Resolução SAA nº. 03 de 10/01/2008 
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. 
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 Padronizado; 
2.2.3 Leite Pasteurizado Semidesnatado; 
2.2.4 Leite Pasteurizado Desnatado. 
2.3 Designação (denominação de venda) 
Deve ser denominado “Leite Pasteurizado Integral, Padronizado, 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. 
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3. Composição e Requisitos 
3.1 Composição 
 
3.1.1 Ingrediente Obrigatório: 
Leite Cru Refrigerado na propriedade rural e transportado a granel; e/ou leite cru transportado 
em temperatura ambiente de acordo com item 13.6 do RTIQ de Leite Cru Refrigerado. 
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. 
 
 

Item de Composição Integral Padronizado Semidesnatado Desnatado Método de Análise 

Gordura, 
(g/100g) 

Teor 
Original 

3,0 0,6 a 2,9 Max. 0.5 IDF 1 C: 1987. 

Acidez,gác.Láctico/100ml) 0,14 a 0,18 para todas as variedades LANARA/MA, 1981. 

Estabilidade ao Alizaro 
72 % (v/ v) 

Estável para todas as variedades CLA/DDA/MA. 

Sólidos Não Gordurosos 
(g/100g) 

Mín. De 8,4 * IDF 21 B: 1987. 

Índice Crioscópico máximo -0, 530ºH (-0,512ºC) IDF 108 A: 1969. 

Índice de Refração do Soro 
Cúprico a 20ºC 

Mín. 37º Zeiss CLA/DDA/SDA/MAPA. 

Contagem Padrão em 
Placas (UFC/mL) ** 

n = 5; c = 2; m = 4,0x104 M = 8,0x104 S.D. A/MA, 1993. 

Coliformes - NMP/mL 
(30/35oC)** 

N = 5; c = 2; m = 2 M= 4 S.D.A/MA, 1993. 

Coliformes - NMP/mL 
(45oC)** 

N = 5; c =1; m = 1 M = 2 S.D.A/MA, 1993. 

Salmonella spp/25mL** N = 5; c = 0; m = ausência 
S.D.A/MA, 1993. 

 

 
 
Obs. 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) (onde SNG = 
Sólidos Não-Gordurosos, g/100g; G = Gordura, g/100g). 
 
Obs. 2 - Imediatamente após a pasteurização, o leite pasteurizado 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. 
 
Obs. 3 - Todos os métodos analíticos estabelecidos acima são de referência, podendo ser 
utilizados outros métodos de controle operacional, desde que conhecidos os seus desvios e 
correlações em relação aos respectivos métodos de referência. 
 
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. 
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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 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 
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 no 
368/97 - MA, de 04 de setembro de 1997**. 
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 
Padronizado”, “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, ressalvando-se os casos em que os fatores tempo e distância de 
transporte não interfiram na conservação adequada do produto devendo-se, entretanto 
alcançar os pontos de venda com temperatura não superior a 7°C (sete graus Celsius). 
 
10. Métodos de Análise 
10.1 Os métodos de análises recomendados são os indicados no item 3.2.2 do presente 
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. 
Esses métodos são de referência, 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. 
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ANEXO V 
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, independentemente do seu tipo, 
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 mangote flexível e bomba sanitária, acionada pela energia elétrica da propriedade rural, 
pelo sistema de transmissão ou caixa de câmbio do próprio caminhão, diretamente do tanque 
de refrigeração por expansão direta ou dos latões contidos nos refrigeradores de imersão. 
 
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 constituem ponto crítico no processo de obtenção e 
refrigeração do leite, devendo ser instalado equipamento automático de cloração, como 
medida de garantia de sua qualidade microbiológica, independentemente de sua procedência. 
 
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) 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; 
4.1.1 As instalações para o tanque comunitário deverão atender às especificações contidas 
no item 3.1 do presente anexo. 
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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; 
4.3 Não são admitidos tanques de refrigeração comunitários que operem pelo sistema de 
imersão de latões; 
4.4 Os latões devem ser sanitizados logo após a entrega do leite, através do enxágüe com 
água corrente e a utilização de detergentes com AUP e utensílios com QUE. 
4.5 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. 
4.6 Será permitida a utilização de tanques comunitários de modo a receber leite de diversas 
propriedades rurais, desde que o leite a ser recebido chegue em horário pré-estabelecido, 
permitindo desta forma que no máximo em 3 (três) horas a totalidade do leite atinja a 
temperatura indicada de 4°C. 
4.7 Os tanques comunitários obterão um registro específico denominado relacionamento. 
4.8 Para fins de registro será necessário completar os seguintes procedimentos: 
1. Apresentação da documentação 
2. Formação do processo de registro 
3. Execução e fiscalização das obras 
4. Conclusão das obras 
4.9 Deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

1. Requerimento ao Diretor do CIPOA solicitando o registro (ANEXO1) 
2. Memorial econômico sanitário assinado pelo responsável pelo tanque comunitário 

(ANEXO2) Modelo 
3. Croqui das instalações e equipamentos 
4. Croqui de localização da propriedade onde se encontra instalado o tanque 

comunitário 
5. Termo de compromisso assinado pelo responsável pela recepção do leite, 

manutenção do tanque e dependências (ANEXO 3) 
6. Laudo de vistoria inicial, intermediário e final das obras realizado por Médico-

Veterinário da CDA. 
4.10 Com o parecer favorável do Grupo Técnico correspondente, o processo será 
encaminhado ao diretor do EDA de origem para manifestação e posterior encaminhamento ao 
CIPOA o qual, à vista dos elementos ali constantes expedirá o Certificado de Registro de 
Relacionamento. 
 
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 
carro-tanque; 
5.1.2 No caso da coleta de diferentes tipos de leite, a propriedade produtora de Leite tipo B 
deve dispor do equipamento necessário ao bombeamento do leite até o caminhão-tanque; 
5.1.3 Deve ser provido de caixa isotérmica de fácil sanitização para transporte de amostras e 
local para guarda dos utensílios e aparelhos utilizados na coleta; 
5.1.4 Deve ser dotado de dispositivo para guarda e proteção da ponteira, da conexão e da 
régua de medição do volume de leite; 
5.1.5 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; 
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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 São permitidas coletas simultâneas de diferentes tipos de leite, desde que sejam 
depositadas em compartimentos diferenciados e devidamente identificados; 
6.4 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), independentemente do seu tipo, recomendando-se como ideal um período de 
tempo não superior a 24h (vinte e quatro horas); 
6.5 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); 
6.6 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 aço inoxidável. A coleta do leite refrigerado deve ser realizada no local de 
refrigeração e armazenagem do leite; 
6.7 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; 
6.8 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; 
6.9 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. 10 A temperatura e o volume do leite devem ser registrados em formulários próprios; 
6.11 As instalações devem ser limpas diariamente. As vassouras utilizadas na sanitização do 
piso devem ser exclusivas para este fim; 
6.12 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 freqüência especificada para os produtores nos Regulamentos 
Técnicos de cada tipo de leite; 
7.3 O Serviço de Inspeção Estadual SISP/CIPOA pode determinar a alteração dessa 
freqüência mínima, abrangendo total ou parcialmente os tipos de análises indicadas para 
cada tipo de leite, sempre que constatar desvios graves nos dados analíticos obtidos ou que 
ficar evidenciado risco à saúde pública; 
7.4 Para recepção de diferentes tipos de leite, na plataforma deve descarregado 
primeiramente o Leite Cru Refrigerado Tipo B ou efetuar a sanitização após a recepção de 
outros tipos de leite ou, ainda, utilizar linhas separadas para a sua recepção; 
7.5 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; 
7.6 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 
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8. Procedimentos para Leite com Problema 
8.1 O leite do produtor cujas análises revelarem problemas deve ser, obrigatoriamente, 
submetido a nova coleta para análises no dia subseqüente. Nesse caso, o produtor deve ser 
comunicado da anormalidade e o leite não deve ser coletado a granel. 
8.2 Fica a critério da empresa retirar esse leite separadamente ou deixar que seja entregue 
pelo próprio produtor diretamente na plataforma de recepção, no horário regulamentar, onde 
deve ser submetido às análises laboratoriais. 
8.3 O leite com problema deve sofrer destinação conforme Plano de Controle de Qualidade 
do estabelecimento, que deve tratar da questão baseando-se em critérios contidos em 
legislação específica. 
 
 
 
9. Obrigações da Empresa 
9.1 A interessada deve manter formalizado e atualizado seu Programa de Coleta a Granel, 
onde constem: 
9.1.1 Nome do produtor, volume e tipo de leite, capacidade do refrigerador, horário e 
freqüência de coleta; 
9.1.2 Rota da linha granelizada, inserida em mapa de localização; 
9.1.3 Programa de Controle de Qualidade da matéria prima, por conjunto de produtores e se 
necessário, por produtor, observando o estabelecido nos Regulamentos Técnicos; 
9.1.4 A empresa deve implantar um programa de educação continuada dos participantes; 
9.1.5 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 Estadual (SISP) 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. 
 
ANEXO 1 – Modelo de Requerimento ao Diretor do CIPOA – Vide pagina 72. 
ANEXO 2 – Modelo de Memorial Econômico Sanitário para Tanque Comunitário – Vide 
pagina 73. 
ANEXO 3 – Termo de Compromisso – Vide pagina 74. 
 
 
 
**MAPA - Portaria no 368/97 - MA, de 04 de setembro de 1997. 
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6. RESOLUÇÃO SAA N. º 12, DE 19 DE ABRIL DE 1995. 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO SAA, N. º 12, DE 19 - 04 - 1995. 
 

 
Altera a Resolução SAA-24/94 
 
O Secretário de Agricultura e Abastecimento, considerando o disposto no art. 4, I da Lei 
8.208/92, regulamentada pelos Decretos 36.936-93 e 36.964-93, resolve alterar a Resolução 
SAA-24 de 01.08.94 que dispõe sobre as normas técnicas de produção e classificação dos 
produtos de origem animal e as relativas às atividades de fiscalização e inspeção dos 
produtos de origem animal. 

 
Artigo 1º - O art.1º da Resolução SAA 24/94, passa a ter a seguinte redação: 
"Artigo 1º - Baixar as normas técnicas de produção e classificação dos produtos de origem 
animal e as relativas às atividades de fiscalização e inspeção dos produtos de origem animal, 
conforme texto que segue, acompanhado de quatro anexos. 
 
Artigo 2º - Ficam alterados os arts. 219, "caput”, 220 e 222 "caput”, de que tratam as normas 
técnicas mencionadas no art.1, que passam a ter as seguintes redações: 
 
Artigo 219 - As iniciais SISP, conforme o caso, as palavras Inspecionado, Reinspecionados, 
ou Condenado, o número do registro do estabelecimento na parte inferior e os dizeres 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo circulando o mapa do 
Estado na forma trapezoidal, ou integrando o retângulo, e quando for o caso, representam os 
elementos básicos do carimbo oficial do Serviço de Inspeção de São Paulo, cujos formatos, 
dimensões e empregos, são fixados como segue: 
1...... 
2. O carimbo SISP, representa a marca oficial usada unicamente em estabelecimentos 
sujeitos à fiscalização, conforme o estabelecido pela L.F. 7.889/89 e pela L.E. 8.208/92 e 
constitui o sinal de garantia de que o produto foi inspecionado pela autoridade competente, o 
Departamento de Defesa Agropecuária da CATI, da SAA. 
 
Artigo 220 - Os estabelecimentos sujeitos ao registro, na forma de relacionamento, usarão 
um carimbo com as iniciais SISP, a palavra Relacionado, e o número que lhes couber no 
Serviço de Inspeção de São Paulo, circundados pelos dizeres Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo. 
 
Artigo 222 - Os diferentes modelos de carimbos do Serviço de Inspeção de São Paulo, 
sempre acompanhados dos dizeres Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo, a serem usadas nos estabelecimentos fiscalizados, obedecerão às seguintes 
especificações. 
 

Anexo IV 

Carimbos da Inspeção 
Modelos 
Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
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COLABORADORES 

 
Abílio Salvador Montes Gonçalves 
Escritório de Defesa Agropecuária de Presidente Prudente 
 
Albertina Dias de Paula Costa 
Escritório de Defesa Agropecuária de Jaú 
 
Alda de Mattos Soares Hungria Rechdan 
Escritório de Defesa Agropecuária de Pindamonhangaba 
 
Ana Maria Roselo Liad 
Escritório de Defesa Agropecuária de São Paulo 
 
Anselmo Lucchese Filho  
Escritório de Defesa Agropecuária de Piracicaba 
 
Antônio Xavier de Souza 
Escritório de Defesa Agropecuária de Assis 
 
Armando José Vieira 
Escritório de Defesa Agropecuária de São José do Rio Preto 
 
Cândida Maria Junqueira Torres da Silva 
Escritório de Defesa Agropecuária de Presidente Prudente 
 
César Augusto Batalha 
Escritório de Defesa Agropecuária de Itapeva 
 
Edna Aparecida Menegucci 
Escritório de Defesa Agropecuária de Marilia 
 
Edson Renaldo Josende Prates 
Escritório de Defesa Agropecuária de Campinas 
 
Helena Reiko Tanaka Sueishi 
Escritório de Defesa Agropecuária de Bauru 
 
José Mário Tadeu de Morais 
Escritório de Defesa Agropecuária de Ribeirão Preto 
 
José Roberto Monteiro Gagliardo 
Escritório de Defesa Agropecuária de Andradina 
 
Luiz Carlos Munhoz 
Escritório de Defesa Agropecuária de Ourinhos 
 
Mércia Terezinha Mantovani 
Escritório de Defesa Agropecuária de Sorocaba 
 
Pedro Valim de Lima 
Escritório de Defesa Agropecuária de São João da Boa Vista 
 
Ricardo Gubel Junior 
Sede da Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
 
Roseli Sant´ana 
Escritório de Defesa Agropecuária de São Paulo 
 
Sérgio Correa Filho 
Escritório de Defesa Agropecuária de Catanduva 
 
Takeshi Fujii 
Escritório de Defesa Agropecuária de Registro 
 
Vera Lígia Dias Bonafé 
Sede da Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
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ESCRITÓRIOS DE DEFESA AGROPECUÁRIA – EDAs 
 

 

 

 

Andradina 
(18) 3722-3942 

 
Araçatuba 

(18) 3624-5264 
 

Araraquara 
(16) 3322-0511 

 
Assis 

(18) 3324-2878 
 

Avaré 
(14) 3733-1646 

 
Barretos 

(17) 3322-6691 
 

Bauru 
(14) 3227-0955 

 
Botucatu 

(14) 3882-2960 
 

Bragança 
Paulista 

(11) 4033-7361 
 

Campinas 
(19) 3213-0004 

 
 

Catanduva 
(17) 3522-1996 

 
Dracena 

(18) 3822-3651 
 
 

Fernandópolis 
(17) 3462-5468 

 
 

Franca 
(16) 3724-1188 

 
General 
Salgado 

(17) 3832-2231 
 

Guaratinguetá 
(12) 3125-3010 

 
Itapetininga 

(15) 3271-8725 
 

Itapeva 
(15) 3522-1104 

 
Jaboticabal 

(16) 3202-0781 
 

Jales 
(17) 3632-7151 

 
Jaú 

(14) 3622-6501 
 

Limeira 
(19) 3441-2514 

 
Lins 

(14) 3522-2433 
 

Marília 
(14) 3413-2968 

 
Mogi das Cruzes 
(11) 4796-4513 

 
Mogi Mirim 

(19) 3862-3473 
 

Orlândia 
(16) 3826-2190 

 

Ourinhos 
(14) 3322-8400 

 
Pindamonhangaba 

(12) 3633-3455 
 

Piracicaba 
(19) 3422-6475 

 
Presidente 
Prudente 

(18) 3916-2198 
 

Presidente 
Venceslau 

(18) 3271-6179 
 

Registro 
(13) 3821-4416 

 
Ribeirão Preto 
(16) 3610-8262 

 
São João 

da Boa Vista 
(19) 3623-3823 

 
São José 

do Rio Preto 
(17) 3225-1764 

 
São Paulo 

(11) 3865-2388 
 

Sorocaba 
(15) 3222-1423 

 
Tupã 

(14) 3496-7281 
 

Votuporanga 
(17) 3421-9147

 

 


