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Dados do laboratório 

PRC Nº 

556.01 

Registro de Saída 

162/2020 

Início do Processo  

22/05/2020 

Validade  

22/05/2021 

Nome da organização: 

Minerva S.A 

CNPJ 

67.620.377/0061-55 

Nome do laboratório: 

Laboratório Minerva Foods Unidade Janaúba 

Endereço (Rua, número e complemento) 

Rodovia – Av. Gentil Dias, 2300  

Bairro 

Barbosas 

Município 

Janaúba 

CEP 

39.440-000 

UF 

MG 

OBS: Esta declaração não tem validade de Reconhecimento de Competência, não substituindo a Lista de Serviços 

Reconhecidos. Os laboratórios reconhecidos estão disponíveis no site da RMMG, na área: Reconhecimento – 

Laboratórios Reconhecidos (https://www.rmmg.com.br/laboratoriosreconhecidos). 

 

O Laboratório descrito acima está em processo de Reconhecimento de Competência por 

motivo de reavaliação e extensão de escopo, para o escopo descrito abaixo: 

 

- Alimentos de origem animal - carnes e produtos cárneos: 

 Salmonella spp – Determinação qualitativa pela técnica de presença/ausência; 

 Salmonella spp – Determinação qualitativa pela técnica de presença/ausência; 

 Listeria sp e Listeria monocytogenes - Determinação qualitativa pela técnica de 

presença/ausência; 

 Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação 

quantitativa pela técnica de contagem em profundidade (Petrifilm® aerobic 

count plate); 

 Escherichia coli - Determinação quantitativa pela técnica de contagem em 

profundidade (Petrifilm® coliform count plate); 

 Enterobacteriaceae – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em 

profundidade (Petrifilm® enterobacteriaceae count plate); 

 Staphylococcus aureus - Determinação quantitativa pela técnica de contagem 

em profundidade (Petrifilm® staph express count plates); 

 Clostridium perfringens - Determinação quantitativa pela técnica de contagem 

em profundidade; 

https://www.rmmg.com.br/laboratoriosreconhecidos
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 Salmonela spp – Determinação qualitativa pela técnica de presença/ausência; 

 Coliformes totais - Determinação pela técnica de tubos múltiplos (NMP); 

 Coliformes Termotolerantes- Determinação pela técnica de tubos múltiplos 

(NMP); 

 Bolores e Leveduras - Determinação quantitativa pela técnica de contagem em 

profundidade (Petrifilm® yeast and mold count plates); 

 Escherichia coli - Determinação quantitativa pela técnica de contagem em 

profundidade; 

 Mesofilos aeróbios - Determinação quantitativa pela técnica de contagem em 

profundidade; 

 Enterobacteriaceae - Determinação quantitativa pela técnica de contagem em 

profundidade; 

 E.coli O157:H7 - Determinação qualitativa pela técnica de presença/ausência; 

 E.coli STEC - Determinação qualitativa pela técnica de presença/ausência; 

 Umidade - Determinação quantitativa pela técnica gravimétrica; 

 Lipídios – Determinação quantitativa pela técnica gravimétrica (método 

Soxhlet); 

 Resíduo mineral fixo (Cinzas) - Determinação quantitativa pela técnica 

gravimétrica; 

 Nitrogênio/Proteína - Determinação quantitativa pelo método Kjeldahl; 

 Acidez - Determinação quantitativa pela técnica titulométrica; 

 Índice de peróxido – Determinação quantitativa pela técnica titulométrica; 

 Ractopamina - Determinação quantitativa pela técnica imuno enzimática 

(ELISA); 

 Avermectinas – Determinação quantitativa pela técnica imuno enzimática 

(ELISA). 

- Alimentos de origem animal – amostras ambientais, swab de superfícies e carcaças 

bovinas: 

 Escherichia coli - Determinação quantitativa pela técnica de contagem em 

profundidade (Petrifilm® coliform count plate); 
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 Enterobacteriaceae – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em 

profundidade (Petrifilm® enterobacteriaceae count plate); 

 Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação 

quantitativa pela técnica de contagem em profundidade (Petrifilm® aerobic 

count plate); 

 E.coli O157:H7 - Determinação qualitativa pela técnica de presença/ausência; 

 E.coli STEC - Determinação qualitativa pela técnica de presença/ausência; 

 Salmonella spp – Determinação qualitativa pela técnica de presença/ausência; 

 Salmonella spp – Determinação qualitativa pela técnica de presença/ausência; 

 Salmonella spp – Determinação qualitativa pela técnica de presença/ausência. 

- Alimentos de origem animal – alimentos para animais – rações e ingredientes para 

rações: 

 Salmonella spp – Determinação qualitativa pela técnica de presença/ausência. 

 

Belo Horizonte, 02 de junho de 2020. 

 

 

_______________________________________ 
Rede Metrológica de Minas Gerais 

Gerência da qualidade 


