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PORTARIA Nº1655 de 31de agosto de 2016. 

 
Dispõe sobre a revisão e implantação do Programa 
de Prevenção e Controle da Adição de Água em 
Carne de Ave (PPCAACA). 

 
 O Diretor – Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 12, incisos I e IX do Regulamento a que se refere o Decreto nº 45.800, de 6 de setembro 
de 2011, com nova redação dada pelo Decreto nº 12.969, de 14 de março de 2016, considerando a 
necessidade de atender o limite de 8% de absorção de água em carcaças de aves pelo método do 
controle interno, após a passagem das mesmas pelo pré-resfriamento (chiller), preconizado na Portaria 
MAPA SDA nº 210, de 05 de março de 1998, que estabelece o Regulamento Técnico da Inspeção 
Tecnológica e Higiênico Sanitária de Carne de Aves, sendo fraude o desvio que ultrapasse esse limite; e 
considerando a necessidade de padronizar as diretrizes para destino de carnes de aves após constatação 
de desvio em absorção de água, violando o limite máximo exigido em legislação; e considerando ainda a 
necessidade de facilitar a verificação dos procedimentos de autocontrole relacionados ao Programa de 
Prevenção e Controle da Adição de água em Carne de Ave (PPCAACA) pelos Fiscais Agropecuários 
Médicos Veterinários e Fiscais Assistentes responsáveis pela Inspeção, visando o combate à fraude 
econômica em carne de aves. 
 
RESOLVE: 

 
 Art. 1° - Os estabelecimentos que produzem/comercializem carne de aves, registrados no 
IMA, deverão apresentar a revisão e implantação do Programa de Prevenção e Controle da Adição de 
Água em Carne de Ave (PPCAACA), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação 
desta Portaria, na sede da Coordenadoria Regional do IMA que jurisdiciona o município de localização 
do frigorífico ou ao representante da inspeção oficial permanente junto ao estabelecimento.  
§ 1º Deverão ser descritos no Programa, os controles executados para fins de prevenção de falhas no 
processo que resultem em fraudes econômicas decorrentes dos diferentes processos produtivos 
relacionados ao aumento da quantidade de água absorvida pela carcaça, cortes e demais produtos de 
carne de aves. 
 § 2° - A descrição do Programa deverá contemplar: processo de elaboração dos produtos; 
limites máximos de água incorporada aos produtos; medidas preventivas implementadas para evitar 
desvios; monitoramento das temperaturas da água do sistema de pré-resfriamento por meio de 
termorregistradores contínuos; monitoramento da renovação contínua de água nos tanques de pré-
resfriamento de carcaças de aves e de miúdos por meio de hidrômetros; monitoramento do tempo de 
permanência das carcaças de aves no primeiro tanque de pré-resfriamento (pré-chiller); definição e 
monitoramento do tempo e forma de gotejamento; implantação de teste de rotina de absorção de água 
em carcaças de ave – Método do Controle Interno (conforme descrito na Portaria MAPA n° 210, de 10 
de novembro de 1998); Drip Test; Teor total de água contida em corte de aves; medidas corretivas para 
processos e produtos que apresentarem desvios; formas de registro.  
 § 3º - As planilhas de registro deverão ser preenchidas conforme programa descrito e ficar 
disponível ao serviço de inspeção sempre que solicitado.  
 § 4º - No programa deverá constar as assinaturas e carimbos: do responsável pelo controle 
de qualidade, do responsável técnico pelo estabelecimento e do responsável legal da empresa. 
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 § 5º - O representante legal da empresa, por meio de seu corpo técnico, será responsável 
pela aplicação de procedimentos de controle e monitoramento de processos e pelo atendimento aos 
parâmetros cujos limites devem estar em consonância com os estabelecidos pelas normas vigentes. 
 § 6º - Ao serviço de inspeção oficial caberá a verificação da execução adequada do PPCAACA 
implantado pelo estabelecimento, mediante avaliação dos procedimentos de controle e monitoramento  
e tomada de ações corretivas.  
 Art. 2° - O estabelecimento que produzir cortes de aves deverá incluir no PPCAACA um plano 
de amostragem para verificação destes produtos com parâmetros de avaliação do teor de água 
oficialmente definidos (Instrução Normativa MAPA Nº 32 de 03/12/2010), que atenda ao volume 
produzido, devendo este ser representativo da produção total. 
 Art. 3° - Caso a empresa tenha interesse em destinar os produtos com desvio para a 
produção de cortes, deverá prever no programa ações que garantam que o produto final (cortes) possua 
índice de água absorvida equivalente ao índice obtido em produtos (cortes) oriundos de carcaças com 
absorção de água de até 8% no Método do Controle Interno. 
 Art. 4° - Os estabelecimentos deverão seguir os seguintes parâmetros de controle do 
processo de pré-resfriamento considerados obrigatórios: 

I. Controle de temperaturas:  
O monitoramento das temperaturas da água do sistema de pré-resfriamento deve ser realizado 
obrigatoriamente por meio de termorregistradores contínuos, instalados em pontos que não 
coincidam diretamente com a entrada de gelo ou água gelada no sistema. 

a. Limites máximos: No ponto de entrada das carcaças no pré-chiller: 16ºC 
      No ponto de saída das carcaças no chiller: 4ºC 

II. Renovação contínua de água:  
Cada tanque de pré-resfriamento, incluindo os de miúdos, devem obedecer à vazão de 
renovação de água conforme preconizado na Portaria MAPA Nº 210/98, sendo esta renovação 
monitorada por meio de hidrômetros. 

III. Permanência das carcaças no pré-chiller 
a. O tempo máximo de permanência das carcaças de aves no pré-chiller é de 30 minutos, conforme 

Portaria MAPA Nº 210/98. 
b. É proibida a permanência das carcaças de aves nos tanques de pré-resfriamento durante os 

intervalos de trabalho. 
c. O monitoramento do tempo de permanência das carcaças no pré-chiller deverá ser realizado 

concomitantemente ao teste de absorção, devendo o tempo ser cronometrado desde o 
momento do ingresso das carcaças do teste de absorção até a saída de todas estas carcaças do 
pré-chiller. 

IV. Borbulhamento:  
Quando empregar a injeção de ar nos tanques de pré-resfriamento por imersão, o ar deve ser 
previamente filtrado, havendo a necessidade de higienização e/ou troca destes filtros 
periodicamente conforme sua necessidade, sendo descrito detalhadamente em programa de 
autocontrole específico. A empresa deverá esclarecer de que forma utiliza os resultados de 
absorção para o aumento ou diminuição do borbulhamento. 

V. Gotejamento 
O tempo e a forma de gotejamento devem ser definidos e monitorados pela empresa, devendo 
ter um tempo mínimo para garantia da manutenção do índice de absorção de água pela carcaça 
dentro do limite permitido. 

VI. Teste de Absorção (Método do Controle Interno) 
Os estabelecimentos de abate de aves deverão realizar o teste de absorção, pelo método do 
controle interno, conforme descrito na Portaria MAPA Nº 210/1998. 
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VII. Drip Test (Teste de Gotejamento) 
Controle de absorção nas carcaças de aves destinadas à comercialização como congeladas com 
ou sem miúdos, conforme descrito na Portaria MAPA Nº 210/1998. 

 Art. 5° - O estabelecimento deverá adotar as seguintes medidas corretivas mínimas, de 
acordo com os desvios:  

I. Tempo de permanência das carcaças no primeiro estágio acima do limite fixado no programa: 
a. A empresa deve corrigir o processo diminuindo o tempo de permanência das carcaças no 1º 

estágio (pré-chiller) e comprovar o atendimento do limite de 8% de absorção nas carcaças 
obtidas durante o período de desvio.  

II. Carcaças com absorção acima de 8% de água no método do controle interno: 
a. Segregação de toda a produção compreendida entre a avaliação que detectou a irregularidade e 

o último monitoramento em conformidade, esta ação deve ser mantida até a obtenção de 
resultado conforme no teste de absorção.  

b. Destinação da produção segregada no item anterior à industrialização, produção de CMS ou 
outro processo a critério do serviço de inspeção do IMA, ficando excluída a possibilidade de 
destinação das carcaças para adição de tempero. 

III. A destinação das carcaças em desvio, para produção de cortes, será permitida somente se: 
a. Os produtos ainda não tiverem sido congelados; 
b. A empresa execute as ações previstas no programa, garantindo que o produto final (cortes) 

obtido, possua índice de água absorvida equivalente ao índice obtido em produtos (cortes) 
oriundos de carcaças com absorção de água de até 8% no Método do Controle Interno.  

IV. Percentual de água resultante do descongelamento de carcaças congeladas (DRIP TEST) acima do 
percentual permitido (máximo 6%): 
a. A empresa deve segregar o lote e propor destinação para estas carcaças, não sendo permitido 

o descongelamento. 
V. Teor total de água contida em cortes de aves acima dos limites permitidos: 

A empresa deve segregar o lote e propor destinação para estes cortes que não seja adição de 
tempero. 

VI. Recall: 
A empresa deve elaborar seu programa de recall, incluindo todo produto elaborado que já esteja 
no comércio quando detectado desvio. Deve ser mencionada a forma de rastreabilidade dos 
mesmos e a destinação após recall. Deve haver registro comprovando ao serviço de inspeção 
local a realização do recall pela empresa. 

 Art. 6° - Os produtos com desvios poderão ser destinados também à elaboração de produtos 
industrializados cozidos no próprio estabelecimento, à doação pública seguindo legislação pertinente ao 
assunto ou à produção de subprodutos não comestíveis. 
 Art. 7º - O descumprimento das obrigações constantes nesta Portaria dará ensejo à 
penalidade descrita no Regulamento baixado pelo Decreto Estadual nº 38.691, de 10 de março de 1997. 
 Art. 8° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 Belo Horizonte, 31 de agosto de 2016. 

 

 

 

Marcílio de Sousa Magalhães 
Diretor - Geral 


