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Dados do laboratório 

PRC Nº 

548.01 

Registro de Saída 

38/2021 

Início do Processo  

13/01/2021 

Validade  

13/01/2022 

Nome da organização: 

MINERVA S.A 

Nome da organização: 

MINERVA S.A 

Nome do laboratório: 

LABORATÓRIO MINERVA FOODS UNIDADE ROLIM DE MOURA 

Endereço (Rua, número e complemento) 

Rua RO 010 km 14,5, n°, s/n°, sentido Pimenta Bueno 

Bairro 

Zona Rural 

Bairro 

Zona Rural 

Bairro 

Zona Rural 

Bairro 

Zona Rural 

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 extensão de escopo, para o escopo descrito abaixo: 

 

- Alimentos origem animal - carnes, derivados e produtos relacionados: 

 Salmonella spp – Determinação qualitativa pela Técnica de 

Presença/Ausência; 

 Listeria spp - Determinação qualitativa pela técnica pela técnica de 

presença/ausência; 

 Listeria monocytogenes - Determinação qualitativa pela técnica pela técnica 

de presença/ausência; 

 Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação 

quantitativa pela técnica de contagem em profundidade (petrifilm aerobic count 

plate); 

 Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – determinação 

quantitativa pela técnica de contagem em profundidade; 

 Coliformes totais - Determinação quantitativa pela técnica de contagem em 

profundidade (petrifilm coliform count plate); 

 Escherichia coli - Determinação quantitativa pela técnica de contagem em 

profundidade (petrifilm coliform count plate); 

https://www.rmmg.com.br/laboratoriosreconhecidos
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 Coliformes totais - Determinação qualitativa pela técnica de tubos multiplos 

(nmp); 

 Enterobacteriaceae – determinação quantitativa pela técnica de contagem em 

profundidade (petrifilm enterobacteriaceae count plate); 

 Enterobacteriaceae – determinação quantitativa pela técnica de contagem em 

profundidade; 

 Clostridium perfringens – Determinação quantitativa pela técnica de 

profundidade; 

 Staphylococcus aureus – Coagulase positiva – Determinação quantitativa pela 

técnica de contagem em profundidade (petrifilm staphylococcus aureus count 

plate); 

 Escherichia Coli Verotoxigênica Escherichia coli O157:H7 – determinação 

qualitativa pela técnica de presença/ausência; 

 Escherichia coli verotoxigênica Escherichia coli stec – determinação qualitativa 

pela técnica de presença/ausência; 

 Ractopamina – Determinação quantitativa pela técnica imuno enzimática 

(elisa); 

 Avermectina – Determinação quantitativa pela técnica imuno enzimática 

(elisa); 

 Lipídios – Determinação quantitativa pela técnica gravimetrica (método 

soxhlet); 

 Lipídios – Determinação quantitativa pela técnica volumetrica (método 

butiromêtro); 

 Umidade - Determinação quantitativa pela técnica gravimétrica; 

 Proteína - Determinação quantitativa pela técnica titulometria; 

 Cinza - Determinação quantitativa pela técnica gravimétrica; 

 Índice de peróxido – Determinação quantitativa pela técnica titulometria; 

 Acidez – Determinação quantitativa pela técnica titulometria. 

- Swab superfície / ambiente: 
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 Listeria spp - Determinação Qualitativa Pela Técnica Pela Técnica de 

Presença/Ausência; 

 Listeria monocytogenes – Determinação Qualitativa Pela Técnica Pela Técnica 

de Presença/Ausência; 

 Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas – Determinação 

quantitativa pela técnica de contagem em profundidade (petrifilm aerobic count 

plate); 

 Enterobacteriaceae – Determinação quantitativa pela técnica de contagem em 

profundidade (Petrifilm Enterobacteriaceae Count Plate); 

 Escherichia Coli verotoxigênica Escherichia coli O157:H7 – determinação 

qualitativa pela técnica de presença/ausência; 

 Escherichia Coli Verotoxigênica Escherichia coli Stec – 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, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 

_______________________________________ 
Rede Metrológica de Minas Gerais 

Coordenação da qualidade 


