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PORTARIA Nº 1252, DE 10 DE OUTUBRO DE 2012 
 
 
APROVA AS NORMAS TÉCNICAS PARA 

ESTABELECIMENTOS RURAIS DE PEQUENO PORTE ELABORADORES DE 
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. 

 
 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE 
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 12, incisos I 
e IX, do Regulamento a que se refere o Decreto nº 45.800, de 06 de Dezembro de 
2011, e tendo em vista as disposições da Lei Estadual nº 19476, de 11 de janeiro 
de 2011, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. Ficam aprovadas as Normas Técnicas para 

Estabelecimentos Agroindustriais Rurais de Pequeno Porte Elaboradores de 
Produtos de Origem Animal constantes do Anexo Único desta Portaria. 

 
Parágrafo Único – As normas a que se refere este artigo, 

devidamente rubricadas pelo Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, 
permanecerão à disposição dos interessados em todas as Coordenadorias 
Regionais e Escritórios Seccionais e no “Site” da entidade: www.ima.mg.gov.br. 

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 
 
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2012 

 
 
 
 

Altino Rodrigues Neto 
Diretor-Geral 
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ANEXO ÚNICO À PORTARIA Nº 1.252/2012, DE 10 DE OUTUBRO DE 2012 

Normas técnicas para estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno porte 

elaboradores de produtos de origem animal 

As normas contidas neste documento tratam dos requisitos exigidos e recomendados pelo 

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, no tocante às instalações e aos equipamentos 

relacionados com a produção e com a higiene e racionalização das operações de elaboração 

de produtos de origem animal, nos estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno porte, 

conforme definido no artigo 2º da Lei Estadual 19.476, de 11/01/2011. 

Nestas Normas define-se como “instalações” o que diz respeito ao setor de construção civil 

do estabelecimento, envolvendo também conjunto sanitário, sistemas de água, de esgoto e 

de vapor, etc; e por “equipamentos” a maquinaria, plataformas, mesas e os demais utensílios 

utilizados nos trabalhos do estabelecimento.  

 

1. DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

1.1. LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO 

A área do terreno deverá ser de tamanho compatível com o estabelecimento, 

recomendando-se que a construção tenha um afastamento mínimo de 5 (cinco) metros dos 

limites das vias públicas ou de outras divisas. O afastamento poderá ser reduzido, desde que 

haja possibilidade de serem interiorizadas as operações de recepção e expedição. Os 

estabelecimentos deverão se situar em áreas distantes de fontes de odores indesejáveis, 

fumaça, pó e outros contaminantes e não deverão estar expostos a inundações. 

A área do terreno terá que possibilitar a chegada de matérias-primas e saída de produtos 

acabados. 
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As áreas de circulação de veículos deverão ser pavimentadas, de modo a não permitir 

formação de poeira, bem como possibilitar a limpeza e o escoamento das águas, devendo 

ser totalmente impermeáveis nas áreas de recepção e expedição de matéria-prima e produto 

acabado. 

A área onde se encontra o estabelecimento deverá ser separada de residências e de outras 

construções não relacionadas ao mesmo e delimitada de modo a não permitir a entrada de 

animais e pessoas estranhas à produção. 

O local onde se encontra o estabelecimento deverá dispor de fonte de energia compatível 

com a necessidade do estabelecimento. 

1.2. ÁREA CONSTRUIDA 

A área construída deverá ter dimensões compatíveis com o volume máximo da produção e 

possuir fluxograma operacional, que facilite as operações e evite a ocorrência de 

contaminações. 

As dependências deverão ser orientadas de modo que os raios solares, o vento, e as chuvas 

não prejudiquem os trabalhos industriais. 

1.3. PÉ-DIREITO 

O pé-direito deverá contar com altura suficiente para a disposição adequada dos 

equipamentos, permitindo boas condições de temperatura e ventilação a critério do inspetor 

local, com justificativas embasadas na técnica convencional e nos fatos presentes. 

1.4. COBERTURA 

A cobertura e sua estrutura de sustentação deverão ser de material que proporcione 

facilidade de higienização, resistência à umidade e vapores, além de vedação adequada. 

Quando a cobertura não atender às especificações previstas acima, será obrigatório o uso 

do forro de laje, metálico, plástico rígido ou outros materiais aprovados pelo IMA. Proíbe-se o 

uso de pintura descamável nas seções onde são manipulados produtos comestíveis. 
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1.5. PISOS 

O piso deverá ser impermeável, antiderrapante, de fácil limpeza e de material resistente a 

impactos, ácidos e álcalis. O rejunte deverá obedecer às mesmas condições do piso. 

A declividade do piso deverá ser suficiente para escoamento de águas residuais em direção 

aos ralos sifonados ou canaletas.  

Os ângulos entre as paredes, entre as paredes e os pisos, e entre as paredes e os tetos ou 

forros deverão ser de fácil limpeza e, preferencialmente, arredondados.  

1.6. PAREDES, PORTAS E JANELAS 

As paredes deverão ser revestidas ou impermeabilizadas com material de cor clara, que 

facilite a higienização. É necessário que o rejunte do material de impermeabilização seja 

também de cor clara e não permita acúmulo de sujidades.  

As portas deverão ser de material não absorvente e não oxidável, permitindo fácil 

higienização, e com largura suficiente para atender a todos os trabalhos.  

As janelas serão de caixilhos metálicos não oxidáveis devendo ser evitados peitoris que, 

quando existentes, deverão ser impermeabilizados e inclinados de forma a evitar o acúmulo 

de sujeira e apoio de materiais.  

A proteção anti-pragas nas janelas, portas e outras aberturas que se comuniquem com o 

exterior é obrigatória, devendo ser de material de fácil higienização e conservação.  

Na construção total ou parcial de paredes não será permitida a utilização de materiais do tipo 

“elemento vazado”, exceção à sala de máquinas. 

1.7. ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO 

A iluminação, natural ou artificial, deverá ser abundante em todas as dependências do 

estabelecimento. Para a iluminação artificial deverá ser utilizada luz fria, com lâmpadas 

devidamente protegidas contra quebras, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de fonte 

de luz colorida. 
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As instalações elétricas poderão ser embutidas ou externas e, nesse caso, revestidas por 

tubulações isolantes e presas a paredes e tetos. 

O estabelecimento deverá dispor de ventilação adequada de tal forma a evitar o calor 

excessivo, a condensação de vapor e o acúmulo de poeira. Caso haja necessidade, a 

ventilação deverá ser complementada através da climatização ou exaustão. 

1.8. ÁGUA DE ABASTECIMENTO 

A água utilizada deverá apresentar, obrigatoriamente, as características de potabilidade 

especificadas nos padrões físico-químicos e microbiológicos previstos pelos órgãos 

competentes, sendo compulsoriamente clorada (0,2 a 2,0 ppm), através de dosador de 

comprovada eficiência, como garantia de sua inocuidade microbiológica, independentemente 

de sua procedência. A cloração aqui referida não exclui, em certos casos, o prévio 

tratamento completo (floculação, sedimentação, filtração, neutralização e outras fases) 

tecnicamente recomendado, principalmente para as águas de superfície. 

A fonte abastecedora deverá assegurar vazão suficiente para os trabalhos industriais. 

Os depósitos de água tratada deverão permanecer tampados e ser higienizados a cada 06 

(seis) meses. 

A dosagem de cloro na água de abastecimento deverá ser realizada diariamente pela 

indústria. 

As seções onde se fizer necessário deverão possuir misturador de água e vapor ou água 

quente com a finalidade de oferecer condições para a higienização das dependências, 

equipamentos e utensílios.  

A água deverá possuir pressão suficiente para que haja uma perfeita limpeza e higienização. 

As mangueiras existentes nas seções industriais, quando em desuso, deverão estar 

localizadas em suportes próprios e fixos, proibindo-se a permanência das mesmas sobre o 

piso.  
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1.9. REDE DE ESGOTO 

A rede de esgotos constará de canaletas ou ralos sifonados em todas as seções, com 

exceção das câmaras frias e antecâmaras. Em toda área industrial, as canaletas, quando 

existentes, deverão estar dimensionadas para o volume de águas residuais a serem 

conduzidas e, preferencialmente, não possuir cantos vivos. Deverão ainda permitir perfeita 

higienização com desnível em direção aos ralos sifonados, e desses em direção à rede 

externa. Nas câmaras frias e antecâmaras não será permitido qualquer tipo de ralo ou 

canaleta, devendo as águas servidas sair por desnível até as canaletas ou ralos existentes 

nas dependências externas às mesmas. 

Não será permitido o escoamento direto das águas residuais na superfície do terreno, e no 

seu tratamento deverão ser observadas as prescrições estabelecidas pelo órgão 

competente. 

 A rede de esgoto sanitário deverá ser independente da do esgoto industrial. 

As bocas de descarga para o meio exterior deverão possuir grades de ferro à prova de 

roedores, ou dispositivos de igual eficiência. 

1.10. COLETA DE RESÍDUOS 

Recipientes constituídos de material de fácil higienização e com tampa acionada sem 

contato manual deverão estar disponíveis no interior do estabelecimento para a coleta de 

resíduos. 

O estabelecimento deverá possuir local adequado para depósito de resíduos, isolado da 

área de produção.  

1.11. GABINETE DE HIGIENIZAÇÃO 

As barreiras sanitárias deverão ser dotadas de equipamentos e utensílios necessários 

(lavador de botas, preferencialmente pias com torneiras acionadas sem contato manual, 

sabão liquido (inodoro e neutro), toalhas de papel não reciclado, coletores de papel 

acionados sem contato manual), no(s) ponto(s) de acesso à área de produção e onde se 
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fizer necessário, de modo a facilitar o uso das mesmas pelos manipuladores em trabalho. 

Anexo à pia, recomenda-se instalação de dispositivo para antissepsia das mãos com 

sanitizante aprovado pela autoridade sanitária competente. 

1.12. EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

Todo o equipamento e utensílio utilizado nos locais de manipulação de alimentos e que 

possa entrar em contato com o alimento deverá ser de material não oxidável, que não 

transmita substâncias tóxicas, odores e sabores, não absorvente, resistente e de fácil 

limpeza e desinfecção. Os equipamentos e utensílios deverão ser próprios e exclusivos para 

as atividades realizadas. 

É proibida a utilização de madeira e outros materiais que não possam ser higienizados ou 

desinfetados adequadamente, salvo quando o processo de produção torne seu uso 

imprescindível, sob autorização do IMA.  

Os equipamentos e utensílios deverão ter perfeito acabamento, exigindo-se que suas 

superfícies sejam lisas e planas, sem cantos vivos, frestas, juntas, poros ou soldas salientes.  

A localização dos equipamentos deverá obedecer a um fluxograma operacional, de modo a 

reduzir os riscos de contaminação, devendo ter afastamento suficiente, entre si e em relação 

às paredes, colunas e/ou divisórias, para permitir a operacionalização e higienização.  

Os recipientes utilizados para depósito de produtos não comestíveis deverão ser 

perfeitamente distinguidos e identificados através da cor vermelha, e não poderão ser 

utilizados para produtos comestíveis. 

1.13. RECEPÇÃO 

Área destinada ao recebimento e/ou armazenamento de matéria-prima e alimento in natura, 

devendo ser separada das destinadas à preparação ou ao acondicionamento do produto 

acabado e dos produtos não comestíveis.  
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A recepção deverá possuir cobertura com prolongamento suficiente para abrigar os veículos 

transportadores ou que permita a operação de descarregamento da matéria-prima com 

segurança.  

1.14. PROCESSAMENTO  

O setor de processamento deverá ser construído de maneira a oferecer um fluxograma 

operacional sem contra-fluxo em relação à chegada e armazenamento da matéria-prima, 

processamento, embalagem, estocagem e expedição.  

Deverá, quando for necessário, dispor de pias com torneiras preferencialmente acionadas 

sem contato manual, sabão líquido (inodoro e neutro), toalhas de papel não reciclado e 

coletores de papel acionados sem contato manual.  

A guarda das embalagens e ingredientes a serem utilizados nos trabalhos diários deverá ser 

feita em local próprio, admitindo-se armários adequados às atividades desenvolvidas.  

A fabricação de produtos não comestíveis deverá ocorrer em dependências próprias e 

exclusivas, com acesso independente da área de elaboração de produtos comestíveis.  

1.15. INSTALAÇÕES DE FRIO E ESTOCAGEM 

Consideradas suas capacidades e particularidades, os estabelecimentos deverão ter número 

suficiente de instalações e equipamentos de frio, bem como depósitos secos e arejados para 

produtos que não necessitam de frio, para acolher toda a produção, localizados de maneira a 

oferecer sequência adequada em relação à recepção, industrialização e expedição. 

As instalações e os equipamentos de frio terão de atingir as temperaturas exigidas para cada 

produto. Em todos os casos serão necessários dispositivos para controle da temperatura. 

Todas as instalações e equipamentos de frio e de estocagem deverão dispor de estrados 

removíveis, de modo a não permitir o contato direto do produto com o piso. Os produtos que 

forem estocados em câmaras frias deverão guardar afastamento adequado entre si e as 

paredes para que haja a necessária circulação de frio, mesmo que embalados, envasados 

e/ou acondicionados. 
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1.16. EXPEDIÇÃO 

A expedição deverá ser localizada de maneira a atender um fluxograma operacional 

racionalizado em relação à estocagem e à saída do produto do estabelecimento e possuir 

projeção de cobertura para proteção dos veículos durante as operações de carregamento. 

1.17. TRANSPORTE 

O transporte deverá ser compatível com a natureza dos produtos, de modo a preservar 

sempre suas condições tecnológicas, higiênicas e de qualidade, de forma organizada, 

evitando condições que possam comprometer o produto.  

Os produtos deverão ser transportados, no mínimo, em veículo de carroceria isotérmica ou 

em caixas isotérmicas higienizáveis em veículos fechados, de tal forma que, no momento de 

entrega ao comércio, a temperatura dos produtos esteja dentro dos limites estabelecidos 

pela legislação vigente. Não será permitido o uso de caixas de isopor. 

Os veículos de carroceria isotérmica deverão possuir revestimento interno de material não 

oxidável, impermeável e de fácil higienização e, quando for necessário, dotados de unidade 

de refrigeração. 

Os produtos que podem ser comercializados à temperatura ambiente deverão ser 

transportados em carrocerias fechadas. 

O piso das carrocerias deverá ser protegido por estrados desmontáveis e higienizáveis. 

1.18. DEPENDÊNCIAS AUXILIARES 

Os estabelecimentos deverão possuir as seguintes dependências auxiliares, em dimensões 

que atendam às necessidades do estabelecimento:  

1.18.1. Depósito de material de limpeza e produtos químicos; 

1.18.2. Depósito de embalagem primária e secundária; 

1.18.3. Depósito de ingredientes, quando for o caso; 



 

 
 

 
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA 

(AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 10.591, DE 07-01-92) 

(VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABSTECIMENTO) 

 

 

 

 

Cidade Administrativa Tancredo Neves 

Rod.Prefeito Américo Gianetti, s/nº - Serra Verde – Edifício Gerais 
10º andar – CEP 31.630.901 – BELO HORIZONTE-MG 

1.18.4. Seção de lavagem de caixas e utensílios, quando for o caso; e 

1.18.5. Almoxarifado para guarda de outros materiais de uso na indústria. 

Os itens 1.18.1, 1.18.2, 1.18.3 e 1.18.5 poderão ser agrupados sendo necessária a utilização 

de armários ou divisórias para separação dos produtos, a critério do inspetor local. 

1.19. CALDEIRA 

A caldeira, quando existente, deverá manter afastamento mínimo de 03 (três) metros em 

relação a outras construções, bem como atender à legislação específica do Ministério do 

Trabalho e do Emprego. Quando alimentada a lenha, essa terá que ser depositada em local 

adequado de modo a não prejudicar a higiene do estabelecimento. 

1.20. SALA DE MÁQUINAS 

A sala de máquinas, quando existente, 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 e por paredes completas da 

área de manipulação de produto comestível. 

1.21. VESTIÁRIOS/ SANITÁRIOS 

Possuir instalação sanitária e vestiário com acesso independente da área de produção, com 

dependências e dimensões proporcionais ao número de pessoas que trabalham no local. 

Os vestiários deverão ser equipados com dispositivos para guarda individual de pertences 

que permitam a perfeita separação da roupa comum dos uniformes de trabalho; 

Os sanitários deverão ser providos de vasos sanitários, papel higiênico, pias, toalhas 

descartáveis, saboneteira para sabão líquido neutro, cestas coletoras com tampas acionadas 

sem contato manual. 

Não será permitida a instalação de vaso sanitário do tipo “turco”. 
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Os pisos deverão ser impermeáveis, paredes e forros adequados e janelas que permitam 

ventilação e iluminação suficientes. 

1.22. LOCAL DE ALIMENTAÇÃO 

Os estabelecimentos, coletivos ou individuais, deverão dispor de local específico para os 

manipuladores se alimentarem, proibindo-se a alimentação na área de produção.  

 

2. DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

 

Todas as dependências, equipamentos e utensílios dos estabelecimentos agroindustriais 

rurais de pequeno porte deverão ser higienizados e mantidos em condições adequadas de 

higiene antes, durante e após a realização das atividades, utilizando produtos aprovados 

pela autoridade sanitária competente. 

Os equipamentos e utensílios empregados na elaboração de produtos comestíveis deverão 

ser de uso exclusivo para esse fim e deverão ser higienizados separadamente daqueles 

utilizados no acondicionamento de produtos não comestíveis. 

O estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte deverá ser mantido livre de pragas, 

roedores e animais domésticos. 

As medidas de controle de pragas que compreendem o tratamento com produtos químicos 

deverão ser aplicadas somente sob a supervisão de profissional especializado que saiba 

identificar, avaliar e intervir nos perigos potenciais que estas substâncias representam para a 

saúde. 

Nas instalações de recebimento, obtenção e depósito de matéria-prima e ingredientes, 

processamento, armazenamento e expedição de produtos será proibido residir, fazer 

refeições, fumar, depositar produtos, objetos e materiais estranhos à sua finalidade. 
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Os insumos, matérias-primas e produtos acabados deverão ser armazenados distantes dos 

pisos e paredes. 

É obrigatória a higienização dos recipientes utilizados na coleta da matéria-prima, antes de 

seu retorno aos pontos de origem. 

Os reservatórios de água de abastecimento deverão ser regularmente higienizados e 

protegidos de contaminações externas. 

É obrigatória a higienização dos ralos sifonados e das canaletas, bem como a manutenção 

da limpeza e vedação das caixas de sedimentação.  

Os resíduos sólidos resultantes do processamento deverão ser removidos de forma sanitária 

e contínua para as áreas externas e acondicionados em recipientes específicos vedados 

para que não sejam atraentes de insetos e roedores, devendo ser transportados ao menos 

diariamente para destinos pré-estabelecidos.  

A inspeção estadual, quando julgar conveniente, determinará a raspagem, pintura, reformas 

e substituições de pisos, paredes, tetos, janelas, portas, equipamentos, utensílios, outros 

materiais e objetos que possam estar comprometendo a higiene geral do estabelecimento.  

Os utensílios, tais como escovas, vassouras e outros utilizados para a limpeza de paredes e 

pisos não poderão ser utilizados na limpeza dos equipamentos, devendo ser identificados e 

mantidos em local próprio.  

Deverão ser atendidas as Boas Práticas de Fabricação conforme legislação vigente. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE PESSOAL 

 

As pessoas que trabalham no estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte deverão 

estar em boas condições de saúde, devidamente comprovadas por atestado médico, 

anualmente renovado. 
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A pessoa envolvida na manipulação de produtos deve ser imediatamente afastada dessa 

atividade sempre que for verificada a existência de doenças ou forem constatados ferimentos 

(mesmo que protegidos por curativos) que possam contaminar os produtos, comprometendo 

sua inocuidade.  

Os manipuladores envolvidos de forma direta ou indireta em todas as atividades industriais 

ficam obrigados a cumprir práticas de higiene pessoal e operacional que preservem a 

inocuidade dos produtos. 

É vedada a circulação dos manipuladores entre áreas suja ou limpa, evitando a 

contaminação cruzada.  

Os manipuladores envolvidos nas atividades industriais deverão usar uniformes brancos 

(gorro/touca, calças, camisas, ou macacão e botas) limpos no início de cada dia de trabalho 

e sempre que se fizer necessário. 

Os manipuladores deverão manter-se rigorosamente barbeados.  

É proibido o uso de pulseiras e/ou relógios de pulso, outros adornos, unhas compridas, 

esmaltes e perfumes. 

Proíbe-se que os manipuladores se retirem do estabelecimento vestindo os uniformes de 

trabalho, devendo os mesmos ser utilizados exclusivamente nos recintos da indústria.  

Os manipuladores uniformizados, durante os intervalos dos trabalhos e nas horas de 

descanso, não poderão sentar-se diretamente no chão, gramados ou outros locais que 

venham comprometer a sua higiene. Deverão ser instalados bancos e/ou cadeiras nos 

pátios, os quais serão mantidos permanentemente limpos. 

Proíbe-se o ingresso de qualquer pessoa no prédio industrial sem que seja devidamente 

uniformizada. 

Deverão ser atendidas as Boas Práticas de Fabricação conforme legislação vigente.  
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4. DO CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS 

 

É de responsabilidade de cada estabelecimento a inocuidade dos alimentos por ele 

produzidos através do controle de qualidade de suas operações e produtos. 

O estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte deverá elaborar, desenvolver, 

implantar e monitorar Manual de Boas Práticas de Fabricação (MBPF) e os devidos 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP)/Procedimento Padrão de Higiene Operacional 

(PPHO), conforme legislação vigente. 

Os produtos elaborados deverão atender aos padrões de identidade e qualidade ou 

regulamentos técnicos de identidade e qualidade, dispostos na legislação vigente e demais 

normas específicas. 

Os produtos sem padrão de identidade e qualidade ou regulamentos técnicos de identidade 

e qualidade somente poderão ser fabricados com aprovação prévia do IMA.  

O produtor é responsável pela garantia dos padrões higiênico-sanitários, físico-químicos e 

microbiológicos estabelecidos pela legislação vigente. 

O estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte deverá realizar análise de seus 

produtos, assim como da matéria-prima e água, abrangendo aspectos tecnológicos, físico-

químicos e microbiológicos para fins de controle de qualidade, a ser aprovada pela 

autoridade sanitária.  

Sempre que a inspeção julgar necessário remeterá amostras de matérias-primas, 

ingredientes, produtos acabados e água para análise oficial fiscal ou para fins de 

fiscalização. 

Durante todas as etapas de elaboração, desde a recepção da matéria-prima até a 

expedição, incluindo transporte, os produtos deverão ser conservados em condições que 

impeçam contaminações de qualquer natureza. 
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Nos casos em que o processamento necessite que o gelo entre em contato com os produtos, 

o mesmo deverá ser fabricado com água potável e manipulado, armazenado e usado de tal 

maneira que seja protegido contra contaminação. 

É vedado o reaproveitamento de vasilhames de sanitizantes ou congêneres e de produto 

nocivo à saúde para embalagem e venda de alimentos ou bebidas. 

O estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte deverá realizar imediatamente o 

recolhimento dos produtos por ele elaborados e eventualmente expostos à venda, quando 

for constatado desvio no controle de processo que possa incorrer em risco à saúde ou aos 

interesses do consumidor. 

 

5. DA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 

A inspeção sanitária de produtos de origem animal seguirá a legislação vigente. 

 

6. DA ROTULAGEM E EMBALAGEM 

 

Nenhum estabelecimento de produtos de origem animal poderá produzir e comercializar 

seus produtos sem a devida autorização para sua fabricação e correspondente registro de 

seus rótulos no IMA, sejam eles adicionados ou não de produtos de origem vegetal. 

Entende-se por rótulo ou rotulagem toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria 

descritiva ou gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em relevo, litografada 

ou colada sobre a embalagem ou no produto de origem animal. 
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Para fins de registro de rótulo/produto, o estabelecimento deve obter a aprovação da 

composição do produto e do processo de fabricação, assim como do croqui de rótulo, além 

de outras determinações que venham a ser fixadas em normas complementares. 

O registro de rótulo/produto deve atender a todas as normas específicas.  

Os produtos de origem animal, adicionados ou não de produtos de origem vegetal, deverão 

ser acondicionados ou embalados em recipientes ou continentes que confiram a necessária 

proteção. 

As embalagens deverão atender às características específicas do produto e às condições de 

armazenamento e transporte. 

O material utilizado para confecção das embalagens que entram em contato direto com o 

produto deverá ser previamente autorizado pela instituição reguladora da Saúde. 

 

7. DOS ESTABELECIMENTOS DE CARNE E DERIVADOS 

 

7.1. CLASSIFICAÇÃO 

Os estabelecimentos de carne e derivados serão classificados em: 

7.1.1. Frigorífico de ave: o estabelecimento dotado de instalação adequada para o abate de 

aves das espécies vendidas em açougue, com instalações apropriadas de frio, com ou sem 

dependência para industrialização. 

7.1.2. Frigorífico de suíno: o estabelecimento dotado de instalação adequada para o abate 

de no máximo 10 suínos, com instalações apropriadas de frio, com ou sem dependência 

para industrialização. 

7.1.3. Entreposto de carne e derivados: o estabelecimento destinado à recepção, 

estocagem, manipulação, conservação, acondicionamento e/ou distribuição de carne 
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resfriada e congelada, das diversas espécies vendidas em açougue, e de outros produtos 

comestíveis de origem animal. 

7.1.4. Indústria de carne e derivados: o estabelecimento que industrialize carne das diversas 

espécies vendidas em açougue, dotado de instalação de frio. 

7.2. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

Os estabelecimentos de carne e derivados deverão satisfazer ainda as condições abaixo 

relacionadas: 

Dispor de esterilizadores de facas acoplados a lavatórios em número suficiente e em locais 

onde há utilização das mesmas, com abastecimento e renovação constante de água na 

temperatura mínima de 82°C (oitenta e dois graus centígrados). 

O acondicionamento de produtos em embalagem primária e secundária utilizará sempre 

continentes novos e de primeiro uso, sendo feito em dependências diferentes.  

7.2.1. Condições específicas de entrepostos e indústrias de carne e derivados 

Os entrepostos e indústrias de carne e derivados deverão possuir ainda as seguintes 

dependências:  

Recepção de matéria-prima com instalações e/ou equipamentos de frio com os respectivos 

dispositivos de controle de temperatura, em número suficiente segundo a capacidade do 

estabelecimento, para a recepção de matéria-prima. 

A utilização de freezer poderá ser permitida de acordo com o volume de produção, a juízo do 

IMA. 

Para o armazenamento de carcaça, meia-carcaça e quartos de animais de grande e médio 

porte é vedada a utilização de freezers. 

Sala de manipulação climatizada a, no máximo, 16°C (dezesseis graus centígrados); 



 

 
 

 
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA 

(AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 10.591, DE 07-01-92) 

(VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABSTECIMENTO) 

 

 

 

 

Cidade Administrativa Tancredo Neves 

Rod.Prefeito Américo Gianetti, s/nº - Serra Verde – Edifício Gerais 
10º andar – CEP 31.630.901 – BELO HORIZONTE-MG 

Instalações e/ou equipamentos de frio com os respectivos dispositivos de controle de 

temperatura, em número suficiente segundo a capacidade do estabelecimento, para a 

estocagem de produto acabado. 

Sala ou área específica na sala de manipulação para embalagem primária. 

Seção exclusiva para embalagem secundária, quando for o caso. 

Instalações e/ou equipamentos de frio para matéria-prima e produtos resfriados deverão ser 

mantidos entre –1°C a 1°C (um grau centígrado negativo a um grau centígrado). 

Instalações e/ou equipamentos de frio para matéria-prima e produtos congelados deverão 

ser mantidos a, no máximo, –18°C (dezoito graus centígrados negativos). 

As indústrias de carne e derivados possuirão ainda, conforme produtos elaborados: 

Instalações e/ou equipamentos de defumação integrados ao fluxograma operacional, com 

vedação e exaustão adequadas. É proibida a instalação de estufas dentro dos ambientes 

climatizados. 

Instalações e/ou equipamentos de frio para maturação e/ou cura de massa e carne mantidos 

a temperatura de resfriamento. Poderá ser utilizada a instalação e/ou equipamento de frio de 

matéria prima. 

Sala ou área específica na sala de manipulação para lavagem e hidratação de tripas e 

preparo de condimentos.  

Armário para armazenamento de condimentos na área de produção. 

7.2.2. Condições específicas de frigoríficos de ave:  

 Dispor de área para recebimento de animais, visando o atendimento aos preceitos de bem-

estar animal. 
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Dispor de instalações e equipamentos para lavagem e desinfecção de veículos 

transportadores de animais e tratamento de seus dejetos, de acordo com as exigências do 

órgão de controle do meio ambiente. 

Dispor de sala de abate separada fisicamente das demais seções existentes e de depósitos 

diversos, com acesso independente. 

 As dependências de abate deverão ser divididas em área limpa e área suja por paredes 

inteiras comunicando-se entre si apenas por óculo onde se passam as aves. 

Na área suja deverão ser realizadas as seguintes atividades: recepção, sangria, 

escaldagem, depenagem. 

Na área limpa deverão ser realizadas as seguintes atividades: evisceração, pré-resfriamento, 

gotejamento, embalagem, estocagem e expedição do produto final. 

7.2.2.1. Recepção e Sangria  

O setor de recepção deverá ser coberto, com área suficiente para o volume de abate e para 

o equipamento de insensibilização de aves, devendo possuir área específica para sangria 

das aves.  

Quando não for possível o abate imediato, será permitida a espera em local específico, com 

cobertura e ventilação adequadas. 

Anexo à recepção deverá existir local para lavagem de caixas transportadoras de aves. As 

caixas higienizadas não deverão ser depositadas junto às caixas sujas. 

A insensibilização deve atender aos preceitos de abate humanitário e ser imediatamente 

seguida pela sangria. 

A operação de sangria será efetuada com as aves contidas e dependuradas pelos pés e o 

sangue recolhido em recipiente próprio e higienizável, de material inoxidável ou outro 

aprovado pelo IMA. 
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O tempo mínimo exigido para uma sangria total é de 3 (três) minutos, antes do qual não será 

permitida a realização de qualquer outra operação. 

Para aproveitamento do sangue para produtos comestíveis é necessária a retirada higiênica 

do mesmo por metodologia previamente apresentada pelo responsável pelo frigorífico e 

submetida à aprovação do IMA. 

A partir da sangria, todas as operações deverão ser realizadas continuamente, não sendo 

permitido o retardamento ou acúmulo de aves em nenhuma de suas fases, até a entrada das 

carcaças nas instalações de frio. 

7.2.2.2. Escaldagem e Depenagem  

A escaldagem e a depenagem deverão ser realizadas, preferentemente, em dependência 

própria, em fluxo contínuo com a sangria e isoladas fisicamente da área limpa.  

As aves deverão ser escaldadas por imersão em tanque com água aquecida ou outro 

processo aprovado previamente pelo IMA. O tanque deverá ser de material resistente ao 

calor, inoxidável e higienizável. Deverá apresentar renovação de água de maneira que evite 

acúmulo de matéria orgânica. 

Quando os pés se destinarem a fins comestíveis deverá ser feita a adequada escaldagem e 

retirada da cutícula dos mesmos.  

Não é permitido o acúmulo de penas no piso.  

Pés e cabeças retirados na seção de escaldagem e depenagem não poderão ser destinados 

a fins comestíveis. 

7.2.2.3. Evisceração 

A evisceração compreende as seguintes operações:  

- lavagem de toda a carcaça, inclusive dos pés.  

- cortes da pele do pescoço e traquéia; 
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- extração de cloaca; 

- abertura do abdômen; 

- eventração (exposição das vísceras); 

- inspeção sanitária; 

- retirada das vísceras; 

- extração dos pulmões; 

- toalete (retirada do papo, esôfago e traquéia, e limpeza das carcaças); 

- lavagem final (externa e internamente); 

A evisceração será, obrigatoriamente, realizada com as aves suspensas em ganchos de 

material inoxidável, sob os quais deverá ser instalada uma calha de material inoxidável, de 

superfície lisa e de fácil higienização associada à disposição de água corrente, sob pressão 

adequada, com a finalidade de propiciar constante limpeza e contínua remoção dos resíduos 

para os coletores, de modo que as vísceras não comestíveis sejam captadas e carreadas 

continuamente para os coletores, ou conduzidas diretamente para a seção de subprodutos 

não comestíveis.  

Para atendimento aos trabalhos de evisceração, a seção deverá dispor de pontos de água 

destinados à lavagem das mãos dos operadores e esterilizadores de facas em número 

suficiente.  

A inspeção post-mortem, executada na seção de evisceração, disporá de área de inspeção 

com sistema de ganchos de material inoxidável instalado de modo a permitir fácil desvio das 

carcaças suspeitas e eficiente trabalho de inspeção sanitária, lavatórios e esterilizadores de 

facas e carrinhos ou recipientes de material inoxidável e higienizável, destinados à colocação 

das carcaças e vísceras condenadas, identificados total ou parcialmente pela cor vermelha 

e, ainda, com a inscrição "condenado". 
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As moelas deverão ser abertas, para a perfeita lavagem interna e remoção total da cutícula.  

Deverá ser retirado o saco pericárdio do coração, assim como a vesícula biliar do fígado.  

O acúmulo de miúdos para processamento não será permitido. 

Os pés e pescoço, com ou sem cabeça, usados para fins comestíveis, e as vísceras 

comestíveis após previamente preparadas e lavadas, deverão ser imediatamente pré-

resfriadas à temperatura máxima de 4°C (quatro graus centígrados), em recipientes de 

material higienizável. 

O aproveitamento de ovários de aves (reprodutoras ou poedeiras comerciais) só será 

permitido após pasteurização. 

Nessa seção poderão também ser efetuadas as etapas de pré-resfriamento, gotejamento 

e/ou embalagem primária, desde que a área permita a perfeita acomodação dos 

equipamentos, as atividades sejam realizadas em fluxo adequado e não haja prejuízo 

higiênico para cada operação. 

7.2.2.4. Pré - Resfriamento  

O pré-resfriamento deve ser realizado em tanque de imersão, com temperatura da água não 

superior a 4°C (quatro graus centígrados). A temperatura das carcaças no final do processo 

de pré-resfriamento deverá ser igual ou inferior a 7°C (sete graus centígrados). Tolera-se a 

temperatura de 10°C (dez graus centígrados), para as carcaças destinadas ao congelamento 

imediato. 

O pré-resfriamento deverá apresentar renovação de água de maneira que evite acúmulo de 

matéria orgânica. 

7.2.2.5. Gotejamento 

O gotejamento é destinado ao escorrimento da água da carcaça decorrente da operação de 

pré-resfriamento. Ao final desta etapa, a absorção de água das carcaças de aves submetidas 

ao pré-resfriamento por imersão não deverá ultrapassar a 8% de seus pesos. 
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O gotejamento deverá ser realizado imediatamente após o pré-resfriamento, com as 

carcaças suspensas pelas asas ou pescoço, dispondo de recipiente próprio e higienizável, 

de material inoxidável ou outro aprovado pelo IMA, para coleta de água de gotejamento. 

O estabelecimento deverá dispor de termômetro para controle de temperatura, bem como de 

balança digital destinada ao controle de absorção de água das carcaças na operação de pré-

resfriamento. 

7.2.2.6. Embalagem 

Os miúdos e/ou partes de carcaças, quer sejam ou não comercializados no interior das 

mesmas, receberão embalagem própria, sendo, obrigatoriamente, cabeça e pés embalados 

individualmente. 

Carcaças ou partes de carcaças de aves destinadas a instituições tais como hospitais, 

asilos, colégios, quartéis, fábricas, hotéis e restaurantes, poderão receber embalagem 

coletiva (a granel), devidamente identificada, com dispensa do invólucro individual, desde 

que sejam destinadas ao preparo local. 

7.2.2.7. Cortes e desossa 

Os estabelecimentos que realizarem cortes e/ou desossa de aves deverão possuir 

dependência própria, exclusiva e climatizada, com temperatura ambiente não superior a 

12°C (doze graus centígrados). 

A seção destinada a cortes e/ou desossa de carcaças deverá dispor de equipamento de 

mensuração para controle da temperatura ambiente e de lavatórios e esterilizadores 

distribuídos adequadamente.  

Os cortes poderão também ser efetuados na seção de embalagem primária, desde que a 

mesma seja climatizada e isolada das demais seções e de maneira que não interfiram no 

fluxo operacional de embalagem. 

Os estabelecimentos que realizam a produção de carne temperada de ave deverão dispor de 

área climatizada, com temperatura ambiente não superior a 12°C (doze graus centígrados), 
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destinada ao preparo do produto e posterior acondicionamento. Será permitida a realização 

desta operação junto à seção de cortes e desossa. Deverá dispor ainda de sala ou área 

específica na sala de produção para preparo de condimentos e de armário para 

armazenamento dos mesmos. 

As seções de industrialização de produtos cozidos, defumados, curados e outros, deverão 

obedecer ao contido nas instruções específicas. 

7.2.2.8. Instalações de frio 

As carcaças depositadas nas instalações/equipamentos de resfriamento deverão apresentar 

temperatura entre -1°C (um grau centígrado negativo) e 4°C (quatro graus centígrados), 

tolerando-se, no máximo, variação de 1°C (um grau centígrado). 

As carcaças de aves congeladas deverão apresentar, na intimidade muscular, temperatura 

máxima de -12°C (doze graus centígrados negativos) com tolerância de 2°C (dois graus 

centígrados). A estocagem de aves congeladas deverá ser feita em 

instalações/equipamentos próprios, com temperatura nunca superior a -18°C (dezoito graus 

centígrados negativos). Mesmo temporariamente ou por razões de ordem técnica, não será 

permitido o congelamento de aves em instalações/equipamentos de estocagem quando 

carcaças congeladas anteriormente aí estiverem depositadas. 

O estabelecimento deverá dispor de equipamento de produção de gelo, podendo ser 

dispensado em regiões onde exista facilidade para aquisição de gelo de comprovada 

qualidade sanitária. 

7.2.3. Condições específicas de frigoríficos de suínos:  

7.2.3.1. Pocilgas  

Dispor de pocilgas visando o atendimento aos preceitos de bem-estar animal, distantes da 

sala de matança e localizadas de maneira que os ventos predominantes não levem em 

direção ao estabelecimento, poeiras e emanações. 

As pocilgas serão classificadas em pocilgas de chegada e matança e pocilga de seqüestro. 
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7.2.3.1.1. Pocilgas de chegada e matança 

As pocilgas de chegada e matança deverão dispor de:  

a) área de 1 m2 (um metro quadrado) por animal, suficiente aos trabalhos de desembarque, 

pesagem e seleção, desde que considerados em condições normais, onde 

permanecerão em descanso e dieta hídrica, aguardando o abate; 

b) iluminação adequada; 

c) rampa antiderrapante de forma que permita o desembarque dos suínos dos veículos 

transportadores sem que ocorram quedas e traumatismos;  

d) pavimentação adequada com declividade de 2% (dois por cento) em direção à parte 

externa, com superfície plana e sem fendas que possam ocasionar acidentes nos 

animais ou dificultar a limpeza e desinfecção, podendo-se usar concreto armado ou 

outro material aprovado pelo IMA.  

e) canaleta de escoamento, dimensionada de forma que dê vazão ao volume das águas 

residuais de limpeza, situada na parte externa, evitando-se desta forma a presença de 

ralos e esgotos no interior da pocilga; 

f) divisões com altura de 1,10 m (um metro e dez centímetros) que devem ser de canos 

galvanizados nas partes voltadas para os corredores laterais e de alvenaria entre 

pocilgas. Os portões serão metálicos. No caso do uso de canos, é necessária a 

construção de cordão sanitário de no mínimo 0,20 m (vinte centímetros) de altura, nos 

corredores de 0,50 m (cinqüenta centímetros) entre as pocilgas, complementando-se 

com canos, neste caso, até 1,10 m (um metro e dez centímetros); 

g) obrigatoriamente cobertas, com pé-direito de no mínimo 3 m (três metros). 

h) bebedouros, que quando do tipo cocho serão protegidos com grades de ferro em ângulo 

mínimo de 45º (quarenta e cinco graus) a fim de evitar a entrada dos animais em seu 

interior; 
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i) corredor de comunicação das pocilgas com o box do chuveiro anterior à insensibilização, 

com largura mínima de 1 m (um metro) e construído em alvenaria, permitindo-se o uso 

de canos galvanizados. 

7.2.3.1.2. Pocilga de sequestro 

A pocilga de sequestro destina-se exclusivamente a receber os suínos que na Inspeção 

"ante-mortem" foram excluídos da matança normal, por necessitarem de exame clínico e 

observação mais acurada antes do abate e deverá:  

a) atender às especificações contidas nas alíneas “b”, “d”, “e”, “g”, “h” do item 7.2.3.1.1. 

b) ser localizada próximo às pocilgas de chegada e matança (área de desembarque de 

suínos), com circulação independente e distante no mínimo 3 m (três metros) das 

mesmas; 

c) dispor de cordão sanitário construído em alvenaria sob o portão de chapa metálica com 

altura mínima de 0,10m (dez centímetros); 

d) dispor de área de 1m2 (um metro quadrado); 

e) ser totalmente de alvenaria e com paredes de 1,10 m (um metro e dez centímetros) de 

altura na cor vermelha, identificada por uma tabuleta que contenha os seguintes dizeres: 

-"POCILGA DE SEQUESTRO, PRIVATIVO DO IMA". Devera possuir cadeado com uso 

exclusivo da Inspeção Estadual; 

7.2.3.2. Rampa de lavagem de veículos 

Dispor de instalações e equipamentos para lavagem e desinfecção de veículos 

transportadores de animais e tratamento de seus dejetos, de acordo com as exigências do 

órgão de controle do meio ambiente; 

7.2.3.3. Chuveiro anterior à insensibilização 

Dispor de chuveiro anterior ao box de insensibilização, possuindo água hiperclorada com 5 

ppm de cloro residual livre e no mínimo 1,5 atm (uma e meia atmosfera) de pressão, de 
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maneira que lave profusamente os suínos, pelo tempo mínimo de 3 (três) minutos. As 

paredes terão 1,10 m (um metro e dez centímetros) de altura; o piso será impermeável e 

contínuo (concreto armado), com declividade de 2,5 a 3% (dois e meio a três por cento) para 

um ou mais ralos centrais que permitam a constante e perfeita drenagem das águas 

residuais. 

7.2.3.4. Box de insensibilização 

Dispor de box de insensibilização localizado após o chuveiro com a instalação de choque 

elétrico de alta voltagem e baixa amperagem, dotado de voltímetro que permita, por meio de 

controle manual, regular a voltagem de saída e com cabo de saída ligado a um semi-arco, de 

forma que possibilite a aplicação do choque atrás das orelhas do animal (fossas temporais), 

por um tempo suficiente a uma perfeita insensibilização. 

O box de insensibilização deverá ter as dimensões necessárias à contenção adequada do 

animal a ser insensibilizado.  

O boxe deve ter ligação direta com a área de sangria, de forma que o tempo entre a 

insensibilização e a sangria não ultrapasse 30s (trinta segundos). 

As paredes terão 1,10 m (um metro e dez centímetros) de altura; o piso será impermeável e 

contínuo (concreto armado), com declividade de 2,5 a 3% (dois e meio a três por cento) para 

um ou mais ralos centrais que permitam a constante e perfeita drenagem das águas 

residuais. 

Tanto o box de insensibilização como o chuveiro anterior à insensibilização serão 

obrigatoriamente cobertos. 

7.2.3.5. Sala de abate 

ESTRUTURA FÍSICA DA SALA DE ABATE 

Piso: 
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a) construído de material impermeável, antiderrapante e resistente a choques e ataque de 

ácidos; 

b) declive de 1,5 a 3% (um e meio a três por cento) em direção às canaletas coletoras, a fim 

de permitir uma perfeita drenagem das águas residuais. Estas canaletas terão fundo 

côncavo, com declive de 3% (três por cento) em direção aos ralos coletores. Para facilitar a 

higienização diária, serão cobertas, quando necessário, com grades ou chapas metálicas 

perfuradas, removíveis. As canaletas deverão ter suas bordas reforçadas com cantoneiras 

metálicas, que servirão ao mesmo tempo de encaixe para as grades ou chapas de cobertura; 

c) em continuação ao túnel de sangria, deverá ser construída uma calha de 

aproximadamente 0,60 m (sessenta centímetros) de largura, por 0,10 m (dez centímetros) de 

profundidade em sua parte central a fim de recolher o sangue que ainda escorre 

normalmente dos animais e resíduos provenientes das operações subsequentes. A calha, 

que poderá formar saliência ou depressão em relação ao nível do piso, acompanhará o 

trajeto do trilho até a entrada das antecâmaras das câmaras de resfriamento, apresentando, 

naturalmente, descontinuidade nos trechos onde se tornar desnecessária. Esta construção 

suplementar contribuirá para a manutenção das boas condições da higiene local. 

Paredes: 

Serão de alvenaria, impermeabilizadas com azulejos de cores claras, "gressit", ou outro 

material aprovado pelo IMA, com altura mínima de 3 m (três metros); 

Portas: 

a) as portas de acesso de pessoal e da circulação interna terão largura mínima de 1,20 m 

(um metro e vinte centímetros), obrigatoriamente dotadas de cortina de ar, quando se 

comunicarem para o meio externo, com a finalidade de impedir a entrada de insetos. 

b) o material empregado na construção de portas deverá ser metálico, ou outro aprovado 

pelo IMA, impermeável e resistente à corrosão e às higienizações. 

Janelas: 
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a) serão de caixilhos metálicos, instaladas no mínimo a 2 m (dois metros) do piso interior, 

com parapeitos em plano inclinado (chanfrados) e revestidos com azulejos, "gressit", ou 

outro material aprovado pelo IMA, em ângulo mínimo de 45º (quarenta e cinco graus): 

b) externamente serão providas de telas milimétricas, removíveis e à prova de insetos; 

c) o dimensionamento das janelas deve propiciar suficiente ventilação e iluminação. 

Óculos: 

Para a sala de matança e demais seções, visando favorecer o fluxo operacional, recomenda-

se o uso de óculos, que quando necessários, serão dotados de cortinas de ar ou tampas 

articuladas metálicas, protegidas contra a corrosão ou inoxidáveis, impermeáveis e 

resistentes às higienizações; 

Iluminação: 

Nas Linhas de Inspeção e na Inspeção Final os focos luminosos deverão estar dispostos de 

tal forma que apresentem uma perfeita iluminação, garantindo exatidão completa nos 

exames. 

Teto: 

a) o forro deverá ser construído em concreto, ou outro material de superfície lisa, resistente à 

umidade e ao calor, desde que aprovado pelo IMA; 

b) é proibido o uso de pintura que "descasque" nas dependências onde são manipulados 

produtos comestíveis que ainda não receberam proteção de embalagem; 

c) dispensa-se o uso de forro quando as coberturas forem feitas com estruturas metálicas 

refratárias ao calor solar, e que sejam vedadas perfeitamente à entrada de insetos, 

pássaros, etc. 

Separação entre "zona suja" e "zona limpa" da sala de matança: 
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a) A “zona suja” compreende as operações de sangria, chuveiro após sangria, 

escaldagem, depilação, toalete (retirada de casquinhos, ouvido médio, pálpebras), 

chuveiro da toalete (separação entre “zona suja” e “zona limpa”). 

b) A “zona limpa” compreende as operações de abertura abdominal-torácica, corte da 

sínfise pubiana, oclusão do reto, abertura da "papada", inspeção de cabeça e 

"papada", evisceração, inspeção de vísceras, divisão longitudinal da carcaça e 

cabeça, inspeção de carcaça e rins, inspeção de cérebro, desvio da entrada e saída 

para a Inspeção Final, retirada do "unto" e chuveiro para carcaças. 

Água e vapor: 

a) para o atendimento dos trabalhos da sala de matança é indispensável a instalação de 

água e vapor em quantidade suficiente e distribuídos convenientemente dentro da sala de 

matança; 

b) o volume diário mínimo de água disponível deve ser calculado em função do número 

máximo de abate de suínos por dia, na base de 700 l (setecentos litros) por suíno abatido. 

Área: 

A área deve ser suficiente para a realização dos trabalhos, disposição dos equipamentos e 

higienização do ambiente e equipamentos. 

Pé-direito: 

Pé-direito mínimo de 4m (quatro metros). 

EQUIPAMENTOS DA SALA DE ABATE 

 
Trilhamento:  

a) Altura mínima do trilhamento de 3m (três metros). 

b) Distância mínima dos trilhos às paredes e colunas de 1m (um metro). 
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c) Distância mínima entre a projeção vertical do trilhamento e plataformas de 50cm 

(cinquenta centímetros). 

d) Distância mínima entre trilhos paralelos de 2m (dois metros). 

Plataformas: 

a) devem ser metálicas, galvanizadas, ou de outro material aprovado pelo IMA. Sem pintura, 

fixas ou móveis, com proteção lateral, equipadas com pias e esterilizadores, em número 

suficiente aos trabalhos e que atendam às exigências de ordem higiênico-sanitárias; 

b) o piso das plataformas deverá ser de chapa corrugada (antiderrapante), galvanizada, de 

alumínio ou outro material aprovado pelo IMA, com a borda dianteira dobrada para cima, em 

ângulo arredondado, na altura mínima de 0,10 m (dez centímetros), tendo como finalidade 

evitar o contato das botas dos operários com as carcaças; 

c) providas de escadas laterais, inclinadas e dotadas de corrimão. 

d) o estabelecimento deverá possuir no mínimo as seguintes plataformas: 

 Plataforma para abertura abdominal torácica, corte da sínfise pubiana (osso da bacia), 

oclusão do reto e abertura da "papada"; 

 Plataforma de inspeção de cabeça e papada; 

 Plataforma de evisceração; 

 Plataforma de serra de carcaça; 

 Plataforma de inspeção de carcaça, rins, cérebro e inspeção final; 

 Plataforma de toalete, lavagem, carimbagem de carcaça e colocação de etiqueta lacre. 

Esterilizadores: 
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a) são recipientes de aço inoxidável, destinados à necessária higienização das facas, 

ganchos e fuzis (chairas), bem como das serras e outros instrumentos de trabalho, sempre 

que estes sofram qualquer espécie de contaminação. 

b) é obrigatória a instalação de esterilizadores para as seguintes operações da sala de 

abate: 

 Sangria 

 Toalete da depilação; 

 Abertura abdominal-torácica; 

 Oclusão do reto; 

 Abertura da "papada"; 

 Inspeção da cabeça e "papada"; 

 Plataforma de evisceração; 

 Mesa de evisceração; 

 Plataforma da serra de carcaças; 

 Inspeção de carcaças e rins; e 

 Inspeção Final. 

Lavatórios (Pias): 

a) para prevenir contaminações da carne é obrigatório o uso de lavatórios coletivos ou 

individuais, com torneiras acionadas a pedal ou outro dispositivo que impeça o uso direto das 

mãos. É proibido o escoamento direto no piso; 
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d) os lavatórios (pias) individuais, obrigatoriamente instalados junto aos diversos locais de 

trabalho da sala de matança, serão munidos de sabão líquido e deverão permitir a lavagem 

do braço e ante-braço; 

e) como regra geral os lavatórios (pias) individuais serão instalados nos mesmos locais e em 

mesmo número que os esterilizadores citados anteriormente, formando conjunto pia-

esterilizador. 

Chuveiros da sala de abate: 

a) em número de 3 (três), localizados, um logo após a sangria, outro na saída da zona suja e 

o último após a plataforma de inspeção de carcaças, rins, cérebros e inspeção final; 

b) a água em forma de jatos deve ser em volume suficiente e com pressão de 3 atm (três 

atmosferas);  

c) visando impedir a deposição das águas residuais sobre o piso, será obrigatória a 

instalação de tubulação própria em cada um dos chuveiros, de forma a conduzir as águas 

servidas diretamente ao esgoto; 

d) poderá ainda ser usada pistola combinada ou simplesmente isolada. 

Ainda existirão outros equipamentos na sala de abate conforme a operação realizada e 

descritos a seguir. 

OPERAÇÕES DA SALA DE ABATE 

Sangria: 

a) realizada imediatamente após a insensibilização, em um prazo máximo de 30s (trinta 

segundos), e consistindo na secção dos grandes vasos do pescoço na entrada do peito; 

b) disporá de calha de sangria de largura suficiente para a coleta do sangue, totalmente 

impermeabilizada em suas laterais e fundo; 
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c) obedecendo o tempo de sangria de 3 (três) minutos, o comprimento mínimo da calha será 

de 2,5 m (dois metros e cinquenta centímetros);  

d) o fundo da calha deverá apresentar declividade acentuada, de 5 a 10% (cinco a dez por 

cento) em direção aos pontos coletores, onde serão instalados 2 (dois) ralos de drenagem, 

um destinado ao sangue e outro à água de lavagem; 

e) o trilhamento da sangria deverá situar-se a 3 m (três metros), no mínimo, acima da calha 

de sangria; 

f) somente será permitido o uso de sangue para produtos comestíveis quando fielmente 

observadas as exigências higiênico-sanitárias a seguir relacionadas: a sangria será feita com 

no mínimo 2 (duas) facas especiais, precedida de uma conveniente higienização do local do 

corte, sendo a faca obrigatoriamente higienizada no esterilizador após cada animal 

sangrado; os recipientes para a coleta de sangue devem ser perfeitamente identificados, de 

material inoxidável, formato cilíndrico, com cantos arredondados e providos de tampas, 

guardando-se perfeita identificação entre os respectivos conteúdos e os animais sangrados; 

a coleta de sangue poderá ser feita por lotes de no máximo 10 (dez) suínos; o sangue 

somente poderá ser liberado após a livre passagem dos respectivos animais pelas Linhas de 

Inspeção, sendo rejeitado no caso de sua contaminação ou da verificação de qualquer 

doença que possa torná-lo impróprio; os recipientes serão usados para a coleta de sangue, e 

somente poderão ser reutilizados após rigorosa higienização e desinfecção. 

Escaldagem e depilação, ou coureamento: 

a) seguindo-se ao chuveiro pós-sangria vem a depilação dos suínos, que, se for precedida 

de tanque de escaldagem, este deverá ser metálico, com renovação constante de água 

através de "ladrão", possuindo ainda instalação obrigatória de termômetro para controle da 

temperatura que deverá estar entre 62ºC e 72ºC (sessenta e dois e setenta e dois graus 

centígrados), dependendo da pelagem do animal; 

b) o tempo de escaldagem deverá ser de 2 (dois) a 5 (cinco) minutos; 
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c) o comprimento, a largura e a profundidade do tanque deverão ser suficientes para imergir 

completamente um animal; 

d) a entrada dos suínos será feita através de calha metálica, ou outro processo aprovado 

pelo IMA, não se permitindo a simples derrubada dos suínos diretamente do trilho no tanque; 

e) a depilação poderá ser manual ou por depiladeira mecanizada, devendo ser utilizados 

equipamentos e utensílios de material higienizável. Não será permitida em hipótese alguma 

a depilação total por chamuscamento (aplicação de vassoura de fogo) dos animais; 

f) a saída do tanque de escaldagem para depilação manual ou da depiladeira mecanizada 

será feita sobre mesa de canos galvanizados ou de chapa de aço inoxidável, ou ainda outro 

material aprovado pelo IMA; 

g) A operação de "coureamento", quando realizada, deverá ser logo após o chuveiro da 

sangria, com os devidos cuidados higiênicos, evitando-se a contaminação do toucinho e das 

carnes por pêlos e sujidades da pele; 

h) Após o "coureamento" encaminhar-se-á imediatamente o couro da “zona suja” da sala de 

matança para o depósito de resíduos. Impõe-se sejam preservados na operação de 

"coureamento" os nodos linfáticos, particularmente os da cabeça e região cervical, exigindo-

se para este efeito cuidados especiais na remoção do couro à altura da papada. 

Toalete da depilação: 

A operação depilatória será completada manualmente ou por outro processo aprovado pelo 

IMA e as carcaças lavadas convenientemente antes da entrada na “zona limpa”. 

Abertura abdominal torácica: 

a) é a primeira operação realizada na “zona limpa” e consiste no corte ventral mediano das 

paredes abdominal e torácica, com a retirada do pênis, nos machos; 

b) o corte deverá ser realizado com faca especial, visando evitar o rompimento de alças 

intestinais e contaminação fecal. 
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Corte da sínfise pubiana (osso da bacia): 

Realizado com alicate especial para esta finalidade ou outro equipamento aprovado pelo 

IMA. 

Oclusão do reto: 

a) com a finalidade de evitar a contaminação fecal será obrigatória a oclusão do reto, antes 

da evisceração; 

b) essa operação poderá ser feita por meio de ligadura (amarração) com linha resistente, 

pelo uso de grampos de aço inoxidável ou outro mecanismo aprovado pelo IMA; 

c) no caso do uso de grampos, estes deverão ser retirados na “zona suja” da triparia. Antes 

de serem novamente utilizados devem sofrer rigorosa higienização e esterilização. 

Abertura da "papada": 

a) obrigatoriamente antes da inspeção da cabeça, com a finalidade de permitir o exame dos 

respectivos nodos linfáticos e o corte dos músculos mastigadores (masséteres e 

pterigóides); 

b) a abertura da "papada" deverá ser realizada pelo corte ventral mediano, ou outra técnica, 

desde que permita manter íntegros os nodos linfáticos e facilite a inspeção dos músculos 

mastigadores. 

Inspeção da cabeça e "papada": 

Obrigatoriamente realizada antes da evisceração e se deve à possibilidade de constatação 

de lesões, tais como a cisticercose e tuberculose, antes da inspeção de vísceras, o que virá 

a determinar não só um exame mais acurado destas, como a sua separação e identificação, 

a fim de serem desviadas com a respectiva carcaça até a inspeção final. 

Evisceração e inspeção de vísceras: 
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a) é obrigatório o uso de “mesa calha” para evisceração e inspeção de vísceras, em aço 

inoxidável, sendo uma para “vísceras brancas” e outra para “vísceras vermelhas”; 

b) Deve haver espaço 1,5m2 (um e meio metro quadrado), rente à “mesa calha”, para a 

realização de inspeção de vísceras na mesma;  

c) as “mesas calha” deverão conduzir diretamente as vísceras da evisceração, após a 

inspeção, às respectivas seções; 

d) as “mesas calha” deverão ter área suficiente para a deposição e inspeção das vísceras, 

possuir bordas laterais dobradas para cima em ângulo arredondado com 10 cm (dez 

centímetros) de altura; 

e) a “mesa calha” de inspeção de “vísceras vermelhas” ainda deverá dispor de chuveiro, 

acionado pelos pés, nos pontos de inspeção; 

f) disporá de recipientes apropriados para a remoção de vísceras condenadas pela inspeção 

e subprodutos não comestíveis; 

g) deverá possuir quadros marcadores de causas de rejeições, que deverão estar 

adequadamente situados junto ás diversas linhas de inspeção, sendo confeccionados em 

aço inoxidável com contas para marcação de material plástico. Estes serão em número de 

04 (quatro) e estarão distribuídos da seguinte forma: 

 Linha "A" - Inspeção de útero; 

 Linha "B" - Inspeção de intestinos, estômago, baço, pâncreas e bexiga (“vísceras 

brancas”); 

 Linhas "C" e “D” - inspeção de coração, língua, fígado e pulmões (“vísceras 

vermelhas”); 

 Linha "F" - Inspeção de rins. 

Divisão longitudinal da carcaça e da cabeça: 
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a) a plataforma para a serra de carcaças e cabeças deverá estar localizada imediatamente 

após a evisceração. 

b) é obrigatória a instalação e uso de "esterilizador" próprio para a serra em local de fácil 

acesso, com a finalidade de sua higienização após cada uso. 

Inspeção de carcaças, rins, cérebro e inspeção final: 

a) Realizada em plataforma própria logo após a serra de carcaças e cabeça, em posição 

adequada ao trabalho de inspeção. Os rins devem vir aderidos à carcaça ou de outra forma 

aprovada pelo IMA; 

b) para o desvio de carcaças e vísceras pela inspeção, para a realização de inspeção final, 

deverá dispor, respectivamente, de desvio de trilhamento de 1m (um metro) linear e carrinho 

com bandejas; 

c) deverá dispor de recipientes, pintados externamente de vermelho, com a finalidade de 

receberem os resíduos derivados das "limpezas" de contusões e/ou órgãos e carcaças 

condenadas; 

d) deverá dispor de suporte de aço inoxidável para o trabalho de anotação das rejeições de 

carcaças e vísceras, nas respectivas papeletas, durante a Inspeção Final; 

e) deverá dispor de armário em aço inoxidável, com chaves para a guarda de chapas de 

marcação e carimbos; 

f) o transporte das vísceras da mesa de evisceração para a “Inspeção Final” deverá ser feito 

por meio de carrinhos com bandejas exclusivamente destinadas ao transporte de vísceras à 

“Inspeção Final”; 

g) terá instalado dispositivo que permita a higienização das bandejas, após cada uso; 

h) Quando for necessário o sequestro de carcaças, após a inspeção final, o mesmo poderá 

ser realizado nas câmaras de resfriamento, com isolamento apropriado. 

Toalete de carcaças, lavagem, carimbagem de carcaça e colocação de etiqueta lacre: 
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a) Serão realizadas imediatamente após a inspeção de carcaças, rins, cérebro e inspeção 

final; 

b) na toalete será procedida a retirada da medula, resíduos da sangria, restos de traquéia, 

pulmões, etc. 

7.2.3.6. Anexos da sala de abate  

a) Os anexos da sala abate compreendem seção de miúdos, triparia e seção de higienização 

de ganchos, roldanas e balancins; 

 b) Deverão ter as mesmas características físicas da sala de abate, exceto a 

impermeabilização de paredes que deverá ser até o teto; 

c) Deverão ter área suficiente para a realização dos trabalhos, com fluxo de processamento 

adequado e compatível com o volume de produção. 

SEÇÃO DE MIÚDOS 

Nessa seção serão manipuladas “vísceras vermelhas”, e quando separados das carcaças, 

as cabeças, orelhas, rabos e pés. 

a) localizada em sala específica, comunicando-se com a sala de abate ao término da “mesa 

calha” de evisceração. Não será permitida a comunicação direta desta seção com a triparia; 

b) quando se localizar no mesmo piso da sala de abate não será permitida a abertura de 

portas de comunicação direta com esta, sendo a comunicação realizada exclusivamente 

através de óculo; 

c) quando localizada no pavimento inferior, a comunicação se fará através de "chute(s)", ou 

outro dispositivo aprovado pelo IMA, construídos em aço inoxidável localizado(s) junto à 

parte terminal da “mesa calha” de inspeção de vísceras; 

d) os miúdos serão lavados com água corrente, em mesas que deverão possuir bordas 

elevadas, chuveiros em número suficiente e caimento central; 
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e) As mesas serão equipadas com fundo falso removível de chapa inoxidável perfurada, de 

forma a realizar a imediata e contínua drenagem das águas residuais; 

f) É obrigatória a embalagem e rotulagem dos miúdos após a lavagem e escorrimento, 

seguindo imediatamente para o resfriamento ou congelamento, não se permitindo a sua 

retenção na seção; 

g) No caso de separação e encaminhamento das cabeças para a seção de miúdos, esta 

deverá possuir equipamentos em aço inoxidável que facilitem a realização dos trabalhos de 

desarticulação da mandíbula, descarne da cabeça e lavagem das carnes de cabeça, com 

drenagem adequada de águas residuais. Deverá possuir equipamentos próprios que 

facilitem o contínuo e imediato transporte dos ossos para o depósito de resíduos, não se 

permitindo sua retenção na seção de miúdos; 

h) Para manipulação de pés, rabos e orelhas, a seção de miúdos deverá possuir 

equipamentos próprios e adequados em aço inoxidável para a realização dos trabalhos de 

preparo e toalete dos pés, rabos e orelhas; 

I) Somente se permitirá o uso de pés, rabos e orelhas, para fins comestíveis, desde que 

mantida correta e indispensável identificação destes com as respectivas carcaças, 

preferentemente por marcação individual. Nos casos de impossibilidade desta identificação 

os pés, rabos e orelhas somente poderão ser destinados a produtos não comestíveis 

(graxaria), cabendo ao serviço de inspeção local a verificação da eficiência do sistema usado 

para identificar estes miúdos, concluindo pelo destino conveniente. 

TRIPARIA 

a) obrigatoriamente dividida em primeira etapa (área suja) e segunda etapa (área limpa); 

b) localizada em sala específica, comunicando-se com a sala de abate ao término da “mesa 

calha” de evisceração; 
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b) quando se localizar no mesmo piso da sala de abate não será permitida a abertura de 

portas de comunicação direta com aquela, sendo esta realizada exclusivamente através de 

óculo.  

1ª Etapa da triparia (“zona suja da triparia”) 

a) obrigatoriamente separada da 2ª Etapa (“zona limpa da triparia”) por parede divisória até o 

teto; 

b) nesta seção serão realizados os trabalhos de esvaziamento do conteúdo gastrointestinal 

em equipamento de aço inoxidável próprio, adequado e dotado de chuveiros, de maneira 

que facilite a realização dos trabalhos evitando contato de tripas, estômagos e respectivos 

conteúdos com o piso, possibilitando a constante drenagem de águas residuais, evitando-se 

assim a sua presença sobre o piso; Faz-se também nesta seção a retirada das camadas 

mucosa e muscular; 

c) os conteúdos dos estômagos e intestinos devem ser conduzidos diretamente dos locais de 

esvaziamento ao esgoto próprio através de canalizações amplas e que realizem uma 

imediata drenagem dos resíduos; 

d) a passagem dos estômagos e tripas da primeira para a segunda etapa da triparia deverá 

ser realizada por meio do óculo. 

2ª Etapa da triparia (“zona limpa da triparia”) 

a) onde serão realizados os trabalhos de beneficiamento das tripas e estômagos, em fluxo 

separado; 

b) deverá possuir equipamento próprio e adequado que permita realizar os trabalhos de 

lavagem de tripas e estômagos em água corrente, com drenagem constante das águas 

residuais, evitando a sua presença sobre o piso; 

c) as tripas destinadas a embutidos serão cuidadosamente selecionadas neste local, 

principalmente quanto à integridade e limpeza; 
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d) será permitida nesta etapa a calibragem de tripas, sendo a operação realizada pela 

insuflação de ar comprimido previamente filtrado, ou água potável; 

e) é permitida a salga prévia de tripas nesta seção. O depósito de tripas deve ser feito em 

outro local; 

SEÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE CARRETILHAS 

a) Nessa seção serão higienizadas carretilhas, ganchos, balancins e correntes. 

b) localizada de forma que estes equipamentos sigam preferencialmente por meio de trilho 

aéreo próprio diretamente até a zona suja da sala de matança; 

c) o retorno das carretilhas, ganchos e balancins da sala de desossa e expedição até esta 

seção, deverá ser imediato e preferentemente feito por meio de trilho aéreo próprio, 

permitindo-se o uso de carrinhos especiais quando for impraticável a colocação de trilhos; 

d) deverá possuir equipamento de comprovada eficiência para a perfeita higienização das 

carretilhas, ganchos e balancins. 

DEPÓSITO DE RESÍDUOS 

 
a) Nessa seção serão depositados os resíduos da sala de abate e anexos, para posterior 

encaminhamento ao destino final; 

b) localizado em sala específica, comunicando-se com a sala de abate e anexos através de 

óculos e/ou “chutes”; 

c) com fluxo adequado entre este, sala de abate e anexos sem passagem por outras 

dependências. Se necessário deverá existir mais de um depósito; 

d) os resíduos deverão ser coletados do depósito e encaminhados ao destino final 

adequado, diariamente, a não ser quando exista equipamento de frio para sua conservação 

diferente daqueles usados para produtos comestíveis. 

INSTALAÇÕES FRIGORÍFICAS 



 

 
 

 
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA 

(AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 10.591, DE 07-01-92) 

(VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABSTECIMENTO) 

 

 

 

 

Cidade Administrativa Tancredo Neves 

Rod.Prefeito Américo Gianetti, s/nº - Serra Verde – Edifício Gerais 
10º andar – CEP 31.630.901 – BELO HORIZONTE-MG 

a) pé-direito das câmaras de resfriamento de carcaças será de no mínimo 4m (quatro 

metros), e das câmaras de resfriamento ou congelamento de miúdos de no mínimo 2,5m 

(dois metros e cinqüenta centímetros); 

b) piso: construído de material impermeável resistente a choques, atritos e ataques de 

ácidos, ou outro aprovado pelo IMA, com inclinação de 1,5 a 3% (um e meio a três por 

cento), orientado no sentido das portas; 

c) não se permitirá internamente a instalação de ralos coletores;  

d) paredes de alvenaria impermeabilizadas completamente ou revestidas com painéis 

isotérmicos, de fácil higienização, resistentes aos impactos;  

e) portas com largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de vão livre, com 

superfície lisa e construídas de aço inoxidável ou outro material aprovado pelo IMA, 

proibindo-se o uso de madeira. Recomendam-se portas de correr; 

f) iluminação do tipo "luz fria" com protetores à prova de estilhaçamento; 

g) teto resistente e de fácil higienização; 

h) deverão dispor de termômetros de fácil leitura e colocados em lugares acessíveis; 

i) localizadas de forma a facilitar o fluxo de entrada das carcaças provenientes da sala de 

abate, dos miúdos provenientes dos anexos e saída destes para a expedição; 

j) as câmaras de resfriamento terão como finalidade a retirada do calor sensível 

imediatamente após o abate, resfriando as carcaças e miúdos até uma temperatura máxima 

de 1º C (um grau centígrado).  

k) as câmaras de congelamento de miúdos deverão congelar os produtos até a temperatura 

máxima de –18º C (dezoito graus centígrados negativos); 

l) o trilhamento deverá obedecer às seguintes distâncias mínimas das paredes: Nas 

extremidades, junto às curvas de entrada e saída, 1 m (um metro); nas laterais, 0,60m 

(sessenta centímetros); 
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m) o distanciamento entre os trilhos paralelos deverá ser no mínimo 0,50m (cinqüenta 

centímetros) para meias carcaças isoladas em ganchos, e de 0,60m (sessenta centímetros) 

no caso da utilização de balancins; 

n) o trilhamento terá altura mínima de 3 m (três metros); 

o) quando se tratar de meias carcaças dispostas em ganchos isolados, o espaçamento entre 

elas deverá ser de 0,25 m (vinte e cinco centímetros), ocupando 4 (quatro) meias carcaças o 

espaço linear de 1 m (um metro) de trilho (duas carcaças por metro linear). No caso da 

utilização de balancins, o espaçamento entre eles deverá ser de 0,33m (trinta e três 

centímetros), permitindo-se 3 (três) carcaças por metro linear de trilho (seis meias carcaças); 

p) recomenda-se a instalação do equipamento de frio na parte central da câmara, acima do 

trilhamento, de forma a permitir a circulação do ar frio do centro para as extremidades. 

Toma-se como base a velocidade do ar frio de 2 a 3 m/seg (dois a três metros por segundo) 

de modo a evitar a formação de condensação; 

q) deverá possuir trilho específico para seqüestro de carcaças, pela inspeção, de no mínimo 

1m (um metro) linear, além do trilhamento para armazenamento de carcaças. Este deverá 

possuir mecanismo de isolamento das carcaças seqüestradas, sob controle da inspeção e 

aprovado pelo IMA; 

r) os miúdos deverão ser estocados embalados, depositados em caixas monobloco sobre 

estrados ou prateleiras. Os miúdos poderão ser armazenados nas câmaras de resfriamento 

de carcaças desde que seja reservado espaço exclusivo, sem trilhamento, e equipado com 

prateleiras ou estrado. 

 

8. DOS ESTABELECIMENTOS DE PESCADO E DERIVADOS 

 

8.1. CLASSIFICAÇÃO 
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Os estabelecimentos de pescado e derivados serão classificados em:  

8.1.1. Entreposto de pescado: o estabelecimento dotado de dependências e de instalações 

adequadas para recebimento, manipulação, frigorificação, distribuição e comercialização de 

pescado. 

8.1.2. Indústria de conserva de pescado: o estabelecimento dotado de dependências, 

instalações e equipamentos adequados para o recebimento e a industrialização de pescado. 

8.2. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Os estabelecimentos de pescado e derivados deverão satisfazer as condições abaixo 

relacionadas: 

Possuir separação física entre áreas suja e limpa e fluxo operacional que previna 

contaminação cruzada.  

Dispor de tanque de depuração assim como de tanque para choque térmico, localizados 

preferentemente junto à área de recepção de matéria-prima, quando for o caso. 

Dispor de área de recepção coberta, porém sem necessidade de ser fechada.  

Dispor de ponto de água corrente ou equipamento para lavagem do pescado entre área suja 

(de recepção) e limpa (de processamento), abastecido de água hiperclorada com 5 ppm de 

cloro residual livre, que propicie a lavagem do pescado em toda a sua superfície. 

Dispor de instalação ou equipamento de frio para recepção e, quando for o caso, fábrica e 

silo de gelo, podendo ser dispensada a existência de fábrica em regiões onde exista 

facilidade para aquisição de gelo de comprovada qualidade sanitária. 

Nos estabelecimentos onde são elaborados produtos congelados, dispor de equipamento 

congelador, que atenda o conceito de congelamento rápido, e instalações e/ou 

equipamentos de frio para a estocagem de pescado em temperatura nunca superior a –18°C 

(dezoito graus centígrados negativos) no centro do produto, após a estabilização da 

temperatura, e termômetro para verificação da temperatura.  
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Dispor, nas áreas de preparação e transformação do pescado, de ambiente climatizado a 

uma temperatura máxima de 15°C (quinze graus centígrados),  equipamento de mensuração 

para controle da temperatura do ambiente,  ou manter o pescado permanentemente em gelo 

durante todo o processamento até embalagem final, mantendo a temperatura do pescado 

em torno de zero grau centígrado. 

Dispor de esterilizadores de facas acoplados a lavatórios em número suficiente e em locais 

onde há utilização das mesmas, com abastecimento e renovação constante de água na 

temperatura mínima de 82°C (oitenta e dois graus centígrados).  

Dispor de veículos ou continentes isotérmicos para o transporte do pescado fresco em gelo e 

de veiculo dotado de unidade geradora de frio para o transporte do pescado resfriado ou 

congelado, podendo ser aceito outro tipo de transporte para atender características 

específicas, desde que tecnicamente justificados e a juízo do IMA. 

Dispor de continentes para transporte, ou armazenagem do pescado fresco em gelo, que 

permitam a drenagem da água de fusão. 

Dispor de sala ou área específica na sala de manipulação para embalagem primária. 

O acondicionamento de produtos embalados primariamente e que utilizarem embalagem 

secundária será feito em continentes novos e de primeiro uso, e tal operação deverá ser feita 

em dependência exclusiva e separada da seção de embalagem primária.  

Dispor de acesso do pescado a ser comercializado fresco à expedição independente de 

instalações frigoríficas para o pescado congelado. 

 As indústrias de conserva de pescado possuirão, ainda, conforme produtos elaborados: 

Recepção de matéria-prima (pescado fresco, resfriado ou congelado) com instalações e/ou 

equipamentos de frio com os respectivos dispositivos de controle de temperatura, em 

número suficiente segundo a capacidade do estabelecimento, para a recepção de matéria-

prima.  
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A utilização de freezer poderá ser permitida de acordo com o volume de produção, a juízo do 

IMA. 

Instalações e/ou equipamentos de frio para matéria-prima e produtos resfriados, mantidas 

entre –1°C a 1°C (um grau centígrado negativo a um grau centígrado). 

Instalações e/ou equipamentos de frio para matéria-prima e produtos congelados, mantidas 

a, no máximo, –18°C (dezoito graus centígrados negativos). 

Instalações e/ou equipamentos de defumação integrados ao fluxograma operacional, com 

vedação e exaustão adequadas. Não será permitida a instalação de estufas dentro dos 

ambientes climatizados. 

Instalações e/ou equipamentos de frio para maturação e/ou cura de massa, mantidos a 

temperatura de resfriamento, podendo ser utilizada a instalação e/ou equipamento de frio de 

matéria prima. 

Sala ou área específica na sala de manipulação para elaboração de produtos 

industrializados. 

Sala ou área específica na sala de produção para preparo de condimentos e armário para 

armazenamento dos mesmos.  

Sala ou área específica na sala de manipulação para lavagem e hidratação de tripas.  

 

9. DOS ESTABELECIMENTOS DE MEL E PRODUTOS APÍCOLAS 

9.1. DENOMINAÇÃO 

O estabelecimento de mel e produtos apícolas será denominado Unidade Apícola.  

Entende-se por Unidade Apícola o estabelecimento habilitado a executar as operações de 

beneficiamento de mel e outros produtos apícolas, a saber: recepção, extração, 
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centrifugação, decantação, filtração, industrialização, envase, estocagem e expedição de 

produtos prontos.  

9.2. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Os estabelecimentos de mel e produtos apícolas deverão satisfazer as condições abaixo 

relacionadas: 

A recepção deverá estar totalmente isolada do meio exterior, dotada de equipamentos e 

utensílios em quantidade e capacidade adequadas para o recebimento e estocagem 

higiênica do mel e dos produtos apícolas, além de local apropriado para depósito de caixas, 

quadros, melgueiras, etc. 

Para a produção do mel serão necessárias as etapas de extração, filtração, decantação e 

envase. 

O processamento da própolis, da geleia real e do pólen deverá ser realizado em local 

separado da sala de processamento de mel ou, nesse ambiente, quando não estiver sendo 

processado o mel (dias alternados). 

Para processamento do pólen, a sala deverá ter sistema de desumidificação do ambiente e 

equipamento adequado para secagem do produto.  

O setor de processamento da cera deverá ser totalmente isolado do setor de processamento 

dos outros produtos apícolas. 

 Os equipamentos e utensílios compõem-se basicamente de: facas, desoperculadores, 

tanques ou mesas para desoperculação, centrífugas, baldes, filtros, tanques de decantação, 

tanques de depósitos, mesas, etc. 

10. DOS ESTABELECIMENTOS DE LEITE E DERIVADOS 

 

10.1. CLASSIFICAÇÃO 
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Os estabelecimentos do leite e derivados serão classificados em: 

10.1.1. Usina de beneficiamento: tem por finalidade receber, beneficiar e acondicionar o leite 

destinado ao consumo direto, de acordo com a legislação específica e/ou elaborar outros 

produtos lácteos;  

10.1.2. Fábrica de laticínios: é o estabelecimento destinado ao recebimento de leite e 

derivados para o preparo de quaisquer produtos lácteos, com exceção do leite de consumo 

direto.  

10.1.3. Entreposto de laticínios: é o estabelecimento destinado ao recebimento, maturação, 

classificação, fracionamento e/ou acondicionamento de produtos lácteos, exceto o leite 

fluido, oriundos de estabelecimentos com inspeção estadual ou federal. No caso do queijo 

Minas Artesanal, permite-se apenas o recebimento de produtos oriundos de queijarias 

relacionadas ou cadastradas no IMA. 

10.2. FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 

Os estabelecimentos de leite e derivados deverão satisfazer as condições abaixo 

relacionadas: 

10.2.1. RECEPÇÃO 

O vasilhame contendo leite deverá permanecer resguardado da poeira, dos raios solares e 

das chuvas, tanto à espera da coleta, quanto durante o transporte. 

A indústria deverá dispor de local apropriado para limpeza de latões, devolvendo os mesmos 

adequadamente higienizados. 

Em estabelecimentos que recebam leite em latões em volume igual ou superior a 5.000 

(cinco mil) litros diários, exige-se a instalação de higienizadora automática de vasilhames.  

Nas operações de transferência do leite resfriado aos veículos com tanques isotérmicos e 

desses ao tanque de recepção aceitar-se-á a utilização de mangueiras plásticas sanitárias. 
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A recepção de caixas plásticas para acondicionamento dos produtos acabados deverá ser 

executada em dependência específica, localizada de forma a permitir um fluxo operacional e 

higienização adequados. 

As instalações da recepção deverão ser completamente separadas das demais áreas por 

paredes inteiras. 

Equipamentos Mínimos 

- Tanque de Recepção dotado de tampa e tela milimétrica de aço inoxidável; 

- Filtro de Linha; 

- Bomba Sanitária. 

10.2.2. LABORATÓRIOS  

Os estabelecimentos de leite e derivados deverão possuir laboratório localizado de modo a 

facilitar o acesso das amostras e equipado para a realização das análises previstas na 

legislação vigente. 

Poderá ser dispensada a instalação do laboratório de microbiologia em fábricas de laticínios 

e entrepostos de laticínios. 

10.2.3. HIGIENIZAÇÃO DE CAMINHÕES  

A limpeza e sanitização dos carros-tanque antes (externamente) e após (internamente) o 

descarregamento do leite deverá ser feita em local apropriado. 

10.2.4. DEFUMADOR  

Quando se tratar de produto defumado, os estabelecimentos deverão dispor de fumeiro 

adequado com alimentação externa que ofereça uma boa seqüência aos trabalhos, não 

trazendo prejuízos de ordem higiênico-sanitária às demais seções industriais. Deverá haver 

um local próprio para preparação dos produtos antes e após a defumação.  

10.2.5. BENEFICIAMENTO / PRODUÇÃO 



 

 
 

 
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA 

(AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 10.591, DE 07-01-92) 

(VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABSTECIMENTO) 

 

 

 

 

Cidade Administrativa Tancredo Neves 

Rod.Prefeito Américo Gianetti, s/nº - Serra Verde – Edifício Gerais 
10º andar – CEP 31.630.901 – BELO HORIZONTE-MG 

As tubulações e as conexões terão de ser de aço inoxidável, não sendo permitido o uso de 

material plástico. 

O volume de água a ser considerado suficiente para os trabalhos industriais deverá 

obedecer à relação de 06 (seis) litros de água para cada 01 (um) litro de leite recebido. 

Todo vapor que entrar em contato direto com o leite, seus derivados, outros ingredientes ou 

com outros processos que possam afetar a qualidade dos mesmos deverá ser filtrado e 

originário de água potável. 

No beneficiamento deverão ser realizadas, no mínimo, as seguintes operações: filtração sob 

pressão, pasteurização e envase em circuito fechado. Outras práticas também são 

tecnicamente aceitáveis: clarificação centrífuga, padronização do teor de gordura, 

homogeneização ou refrigeração.  

A filtração sob pressão deverá ser realizada mediante centrifugação ou passagem em 

material filtrante próprio, sob pressão. 

Todo leite recebido pelo estabelecimento, seja para a fabricação de derivados lácteos ou 

para o beneficiamento para consumo direto, deverá ser pasteurizado, salvo quando a 

tecnologia de fabricação permitir a utilização de leite cru. 

Permitem-se os seguintes processos de pasteurização: 

-  Pasteurização lenta, que consiste no aquecimento indireto do leite a 62-65ºC 

(sessenta e dois a sessenta e cinco graus Centígrados) por 30 (trinta) minutos, 

mantendo-se o leite sob agitação mecânica, lenta, em aparelhagem própria. Quando o 

sistema de pasteurização lenta tiver como objetivo o beneficiamento de leite para o 

consumo direto deverão ser atendidos os seguintes requisitos: o leite deverá ser 

exclusivamente de produção própria; o equipamento deverá dispor de sistema 

uniforme de aquecimento e resfriamento, dispositivos de controle automático de 

temperatura, registradores de temperatura, termômetros ou outros que venham a ser 

considerados necessários para o controle técnico e sanitário da operação, além de 

permitir a perfeita higienização e manutenção da qualidade do produto. 
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- Pasteurização rápida, que consiste no aquecimento do leite em camada laminar a 72 

até 75ºC (setenta e dois a setenta e cinco graus Centígrados) por 15 a 20 (quinze a 

vinte) segundos, em aparelhagem própria, convenientemente instalada e em perfeito 

funcionamento, provida de dispositivos de controle automático de temperatura, 

registradores de temperatura (termógrafos de calor e de frio), termômetros e outros 

que venham a ser considerados necessários para o controle técnico e sanitário da 

operação.  

Para o sistema de pasteurização rápida, essa aparelhagem deverá ainda incluir válvula para 

o desvio de fluxo do leite com acionamento automático e alarme sonoro. 

O leite pasteurizado destinado ao consumo humano direto será refrigerado imediatamente 

entre 2ºC e 4ºC (dois e quatro graus centígrados). 

É permitido o armazenamento frigorífico do leite pasteurizado em tanques isotérmicos 

providos de termômetros e agitadores automáticos, à temperatura de 2º a 4ºC (dois a quatro 

graus centígrados). 

Após a pasteurização, seja para consumo direto ou para elaboração de produtos lácteos, 

serão obrigatoriamente realizadas as provas de fosfatase alcalina e lactoperoxidase do leite, 

que deverão apresentar resultados negativo para a primeira e positivo para a segunda. 

O leite termicamente tratado para consumo humano direto só poderá ser exposto à venda 

quando envasado através de circuito fechado, em material adequado para as condições 

previstas de armazenamento e que garanta a inviolabilidade da embalagem e proteção 

apropriada contra contaminação. Os equipamentos de envase do leite deverão conter 

dispositivos que garantam a manutenção das condições assépticas das embalagens e do 

processo. 

O leite e os produtos lácteos deverão ser acondicionados em recipientes rigorosamente 

higienizados ou embalagens secundárias adequadas que permitam a sua distribuição ao 

mercado consumidor sem prejuízo da integridade da embalagem primária e da qualidade do 

produto. 
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A estocagem do leite pasteurizado empacotado e dos derivados lácteos deverá ser realizada 

em câmaras frias em temperatura adequada.  

A juízo do IMA, no caso de recepção de leite inferior a 1500 (mil e quinhentos) litros por dia, 

poderão ser aceitos freezers para estocagem do produto acabado, desde que haja um 

freezer específico para cada produto, obedecendo à temperatura preconizada para o 

produto. 

Para o controle microbiológico do leite pasteurizado recomenda-se a coleta de amostras nos 

pontos indicados numa frequência que garanta a avaliação representativa da produção: 

- na saída da seção de resfriamento do pasteurizador; 

- nos tanques de estocagem de leite pasteurizado; 

- na saída das máquinas de empacotamento e; 

- do leite empacotado no ato da expedição. 

É proibida a repasteurização do leite para consumo direto. 

Equipamentos Mínimos para produção de leite pasteurizado para consumo direto: 

- Tanque de Equilíbrio, quando necessário; 

- Pasteurizador;  

- Envasadora automática ou semi-automática em circuito fechado; 

- Equipamento para controle do peso / volume do leite envasado; 

10.2.6. BEBIDAS LÁCTEAS, LEITES FERMENTADOS E COALHADA 

Equipamentos Mínimos: 

- Fermenteira com controle de tempo e temperatura e conjunto moto-redutor; 
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- Bico dosador que poderá ser acoplado logo após o registro da fermenteira. Quando o 

envase for realizado em outro equipamento o leite fermentado e/ou a bebida láctea 

deverão ser bombeados através de bomba sanitária até o equipamento de envase, 

não se permitindo o transvase manual; 

- Equipamento para lacrar a embalagem; 

- Equipamento para controle do peso / volume do produto envasado.  

10.2.7. QUEIJOS 

No caso da produção de queijos, as etapas de salga, secagem e maturação deverão ser 

realizadas em câmaras frias específicas. 

Equipamentos Mínimos: 

- Tanque de fabricação de camisa dupla; 

- Pás, Liras, formas, prensas, etc; 

- Câmara fria para maturação;  

- Câmara de Salga com temperatura controlada (para salga em salmoura). 

10.2.8. REQUEIJÃO 

Equipamentos Mínimos: 

- Padronizadora / Desnatadeira; 

- Tanque de fabricação de camisa dupla; 

- Tacho de dupla camisa e coifa voltada para o exterior; 

- Equipamento para lacrar a embalagem. 

10.2.9. CREME DE LEITE 
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Equipamentos Mínimos: 

- Padronizadora / Desnatadeira; 

- Pasteurizador (exceto para creme de leite cru de uso industrial); 

- Envasadora automática ou semi-automática (exceto para creme de leite cru de uso 

industrial). 

10.2.10. MANTEIGA 

Equipamentos Mínimos: 

- Padronizadora / Desnatadeira; 

- Pasteurizador; 

- Batedeira; 

- Equipamento para lacrar a embalagem. 

10.2.11. DOCE DE LEITE 

Equipamentos Mínimos: 

- Tacho de dupla camisa e coifa voltada para o exterior; 

- Equipamento para lacrar a embalagem. 

10.2.12. RICOTA 

Equipamentos Mínimos:  

- Tanque em aço inoxidável de dupla camisa; 

- Espumadeira em aço inoxidável. 

10.3. ENTREPOSTO 
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Para entreposto de laticínios, a recepção deverá realizar as operações de recebimento e 

classificação das matérias-primas e produtos semifabricados;  

A área de produção deverá dispor, conforme a necessidade, de dependências e 

equipamentos próprios para as operações de toalete, maturação, fatiamento, embalagem e 

estocagem de queijos, e/ou de dependências e equipamentos próprios para as operações de 

estocagem e fracionamento de produtos lácteos. 

Para a estocagem será necessário dispor, conforme cada caso, de instalações de frio 

equipadas com os instrumentos de controle das condições operacionais. 

 

11. DOS ESTABELECIMENTOS DE OVOS 

 

11.1. DENOMINAÇÃO  

O estabelecimento de ovos será denominado Entreposto de ovos. 

Entende-se por Entreposto de ovos o estabelecimento destinado ao recebimento, 

classificação, acondicionamento, identificação e distribuição de ovos em natureza. 

11.2. CARACTERÍSTICAS  

Os Entrepostos de ovos deverão satisfazer as condições abaixo relacionadas: 

- local para recepção de ovos; 

- local para classificação, ovoscopia e embalagem; 

- local de armazenagem e expedição; 

- local para depósito de embalagens; 
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- local apropriado e convenientemente aparelhado, para lavagem de recipientes, 

bandejas ou similares, e, quando for o caso, esterilização; 

11.3. RECEPÇÃO DE OVOS 

Os ovos deverão ser provenientes de criatório próprio ou terceirizado de acordo com a 

legislação sanitária animal vigente. 

O local de recepção deve ser independente das demais instalações e ter a capacidade 

adequada à quantidade de ovos recebidos e depositados. Recomenda-se 13 caixas de 30 

dúzias por m³. 

11.4. CLASSIFICAÇÃO E OVOSCOPIA 

Contíguo ao local de recepção será o local destinado à ovoscopia e classificação, onde 

deverão existir todos os requisitos necessários para a realização dessas operações, 

preservados os quesitos higiênicos pertinentes. 

Para verificação da qualidade do ovo deve-se dispor do exame pela ovoscopia, que deverá 

ser realizada em câmara destinada exclusivamente a essa finalidade, adequadamente 

escurecida para assegurar precisão na remoção dos ovos impróprios através do exame 

visual.  

Na ovoscopia revela-se a condição da casca do ovo, bem como o seu aspecto interno 

através de um foco de luz incidente sobre os ovos em movimento de rotação, mantendo-se 

local escuro para perfeita visualização. 

Em todos os setores deverão existir recipientes perfeitamente identificados apropriados para 

a deposição de ovos considerados impróprios. Esses recipientes deverão ser removidos 

sempre que se fizer necessário e adequadamente higienizados e/ou trocados. 

 11.4. OUTRAS INSTALAÇÕES 

11.4.1. Armazenagem de ovos em casca. 

Os ovos em casca deverão ser acondicionados com a ponta menor para baixo. 
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Não se permitirá a estocagem simultânea de ovos com produtos que apresentem fortes 

odores, com frutas cítricas, maçã, cebola, etc, visto que o ovo absorve facilmente os odores 

do ambiente. 

11.5. TRANSPORTE 

Os ovos, devidamente acondicionados conforme tipo e natureza de cada um, deverão ser 

transportados em veículos comuns, isotérmicos ou frigoríficos, embalados de maneira 

apropriada e protegidos de contaminações e quebras. 
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