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DECRETO Nº 192/2018, de 05 de outubro de 2018. 
 
 

NORMATIZA A INSTALAÇÃO DAS 
AGROINDÚSTRIAS DE CARNES E SEUS 
DERIVADOS, COM SEDE EM NOVA PETRÓPOLIS.  

 

REGIS LUIZ HAHN, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere os Art. 12 e 13 da Lei Municipal n° 4.687/2017 de 20 de novembro de 2017 

 
DECRETO: 

 
TÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO AGROINDUSTRIAL 
 

CAPÍTULO I 
DOS CONCEITOS E CLASSIFICAÇÃO 

Art. 1º A instalação e funcionamento das agroindústrias de carnes e seus derivados 

reger-se-ão na forma e procedimentos definidos neste Decreto, sem prejuízo à observação da 

legislação pertinente, em especial se com este divergir. 

Art. 2° As agroindústrias de produção e comercialização de carnes e seus derivados, 

para fins deste Decreto, ficam assim definidas e classificadas: 

a) MATADOURO-FRIGORÍFICO: é o estabelecimento destinado ao recebimento de animais de 

açougue, dotados de equipamentos adequados e instalações completas para a 

insensibilização, abate, fracionamento, preparo, conservação e distribuição de carnes “in 

natura”. Deve possuir instalações de frio industrial  

b) ENTREPOSTO DE CARNE E DERIVADOS: é o estabelecimento destinado ao recebimento, 

guarda, conservação, manipulação, acondicionamento e distribuição de carnes frigorificadas 

das diversas espécies de açougue e outros produtos animais, dispondo ou não de 

dependências anexas para a industrialização, atendidas as exigências necessárias. 

c) FÁBRICA DE CONSERVAS DE PRODUTOS CÁRNEOS: é o estabelecimento que 

industrializa carne de variadas espécies de animais, sendo dotado de instalações de frio 

industrial e aparelhagem adequada para o seu funcionamento. 

d) INSTALAÇÕES: são as dependências físicas de recepção, insensibilização, abate, 

fracionamento, desossa, expedição, setor administrativo, sanitários, vestiários e outras 

instalações, sistemas de água, esgotos, etc.  

e) EQUIPAMENTOS: são os materiais, ferramentas e utensílios utilizados nos trabalhos de 

classificação e embalagem. Tudo que diz respeito ao maquinário, plataformas metálicas, 

trilhos, mesas e demais utensílios utilizados nos trabalhos de abate e processamento das 

carnes.  

TÍTULO II 

DA LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE MATADOURO-FRIGORÍFICO DE 

RUMINANTES E\OU SUÍNOS 

 

CAPITULO I 

DA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 3° As agroindústrias de matadouro-frigorífico de ruminantes e/ou suínos deverá 

localizar-se em área delimitada, afastada no mínimo à 30 metros de fontes produtoras de mau cheiro 

ou de locais que possam abrigar insetos, roedores ou quaisquer outros animais, podendo sofrer 

análise do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M). e afastadas a uma distância mínima de 10 (dez) 

metros da via pública. 
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Art. 4° - As agroindústrias de matadouro-frigorífico de ruminantes e/ou suínos somente 

poderão funcionar em construção específica à finalidade, não podendo estar anexas às residências. 

Parágrafo Único- Excepcionalmente poderá ser admitido o funcionamento da 

agroindústria de carnes e seus derivados, anexa à residência, desde que não haja qualquer 

comunicação de abertura e acesso interno entre as construções. 

Art. 5°- As agroindústrias de matadouro-frigorífico de ruminantes e/ou suínos deverão 

dispor de abastecimento de água potável, instalação de fossas sanitárias ou tratamento de esgotos e 

de elementos construtivos que impossibilitem a entrada de animais e pessoas estranhas ao serviço. 

 

CAPITULO II 

DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS RELACIONADOS À TÉCNICA DE INSPEÇÃO ANTE-

MORTEM: 

Art. 6°- As dependências que por natureza produzam mau cheiro devem estar 

localizadas de maneira que os ventos predominantes e a situação topográfica do terreno não levem 

em direção ao estabelecimento poeira ou emanações.  

Art. 7°- O estabelecimento é obrigado a adotar medidas que evitem 

condições de maus tratos aos animais, adotando medidas que garantam o bem-estar animal durante 

todo o período que permanecerão em dieta hídrica e descanso. Os animais devem ser 

desembarcados e alojados em instalações próprias para cada espécie, em boas 

condições de higiene. Fica proibido o abate de animais que não tenham 

permanecido em descanso, jejum e dieta hídrica, respeitando as particularidades de cada espécie e 

as possíveis situações de emergência que possam comprometer o bem-estar animal.  

Parágrafo Único- Em caso de abate misto no mesmo dia, os bovinos não poderão ficar 

no mesmo local dos suínos ou ovinos.  

Art. 8° - Os animais mantidos nos currais, pocilgas ou apriscos devem ter livre acesso a 

água limpa e abundante e, se mantidos por mais de 24 (vinte e quatro) horas, devem ser alimentados 

em quantidades moderadas e a intervalos adequados. 

Art. 9° - Os animais devem ser movimentados com cuidado. Os “bretes” e corredores por 

onde os animais são encaminhados devem ser concebidos de modo a reduzir ao mínimo os riscos 

de ferimentos e estresse. Os instrumentos destinados a conduzir os animais devem ser utilizados 

apenas para esse fim e unicamente por instantes. Os dispositivos produtores de descargas elétricas 

apenas poderão ser utilizados, em caráter excepcional, nos animais que se recusem mover, desde 

que essas descargas não durem mais de dois segundos e haja espaço suficiente para que os animais 

avancem. As descargas elétricas, com voltagem estabelecidas nas normas técnicas que regulam o 

abate de diferentes espécies, quando utilizadas, serão aplicadas somente nos membros. 

Art. 10°- Os animais, antes da insensibilização, deverão ser lavados sobre piso 

impermeável, denominado de “banho de aspersão”, com água potável sob pressão de forma que os 

jatos atinjam todas as partes do animal com uma pressão adequada, e com canalização das águas 

residuais. 

Art. 11 Os boxes de insensibilização deverão ser edificados em concreto armado (ou 

material aprovado pelo serviço de inspeção), de superfície lisa e com as partes móveis metálicas, 

sendo proibido o uso de madeira e box situado dentro da sala de abate.  

Parágrafo Único- O atordoamento será efetuado sempre por concussão cerebral, 

empregando-se pistola de dardo cativo ou pneumática, eletrochoque para suínos, ou outro método 

aprovado pelo SIM de Nova Petrópolis. 

Art. 12 - O estabelecimento é responsável pelo recebimento e 

desembarque dos animais para abate, devidamente documentados com a Guia de Trânsito Animal 

(GTA), verificando quantidade e procedência dos animais. 

Parágrafo Único- O estabelecimento deve apresentar previamente ao abate a 

programação ou ficha de controle de abate e a respectiva documentação referente à identificação dos 

lotes de animais; 
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CAPÍTULO III 

CARACTERISTICAS GERAIS QUANTO ÀS INSTALAÇÕES: 

Art. 13 - A área construída deverá ser compatível com a capacidade de processamento 

da indústria, sendo as dependências orientadas de tal modo que os raios solares, o vento e as chuvas 

não prejudiquem os trabalhos industriais.  

Art. 14 - O piso será liso, resistente, impermeável e de fácil higienização, com declive de 

no mínimo 1,0 % em direção às canaletas, para uma perfeita drenagem.  

Art. 15 - A rede de esgotos em todas as dependências deve ter dispositivos adequados, 

que evite refluxo de odores e a entrada de roedores e outros animais, ligados a tubos coletores e este 

ao sistema geral de escoamento, dotado de canalização e instalações para retenção de gorduras, 

resíduos e corpos flutuantes, bem como de dispositivos de depuração artificial. 

Art. 16 - As paredes serão sempre de alvenaria ou outro material aprovado, com 

revestimento liso, de cor clara, de fácil higienização.   

Art. 17 - As portas terão altura e largura suficiente para possibilitar o trânsito de carrinhos. 

Parágrafo Único- Todas as portas com comunicação para a área externa deverão possuir 

dispositivos para se manterem sempre fechadas.  

Art. 18 - As portas e janelas serão sempre de material higienizável, de fácil abertura e 

dispostas de forma que não interfiram no trânsito dos corredores e passagens. 

§ 1°- Não serão permitidas portas e janelas de madeira.  

§ 2°- As janelas e outras aberturas serão, obrigatoriamente, providas de telas à prova de 

insetos, facilmente removíveis para sua higienização. 

Art. 19 - As instalações necessitam ser dotadas de luz natural e artificial abundantes e 

de ventilação suficiente em todas as dependências, respeitadas as peculiaridades de ordem 

tecnológica cabíveis, motivo pelo qual o projeto construtivo deve prever ampla área de janelas, com 

vidros claros.  

§ 1°- A iluminação artificial será do tipo “luz fria”, com dispositivo de proteção contra 

estilhaços ou queda sobre produtos, quando for o caso, observando-se um mínimo de intensidade 

luminosa de 300lux nas áreas de manipulação e de 500lux nas áreas de inspeção, considerando-se 

os valores medidos ao nível das mesas, plataformas ou locais de execução das operações.  

§ 2°- Poderão ser instalados exaustores para melhorar a ventilação do ambiente, fazendo 

uma renovação de ar satisfatória. 

Art. 20 - O teto deve possuir forro de material adequado, de difícil higienização, vedado 

o forro de madeira.  

§ 1°- O forro poderá ser dispensado quando a estrutura do telhado for metálica e de boa 

conservação, ou quando forem usadas telhas tipo fibrocimento fixadas diretamente sobre vigas de 

concreto armado.  

§ 2°- Quando as vigas forem de madeira, estas deverão estar em bom estado de 

conservação e serem pintadas com tinta óleo ou outro material aprovado.  

Art. 21 - Em todos os locais onde são realizadas as operações deverão existir lavatórios 

de mãos de aço inoxidável com torneiras que não utilizem o fechamento manual, providos de sabão 

líquido inodoro, além de dispositivos especiais, chamados de “higienizadores”, que servirão para 

higienização de facas, “chairas”, ganchos e serras, que funcionarão com água com renovação 

constante com temperatura mínima de 85ºC (oitenta e cinco graus centígrados).  

Art. 22 - A barreira sanitária deverá dispor de lavador de botas com água corrente, escova 

e sabão líquido, e pia com torneira acionada a pedal e sabão líquido, localizada em todos os acessos 

para o interior da indústria. 

Art. 23 - Os carros para produtos comestíveis serão construídos em material inoxidável 

ou plástico adequado, sendo que os carros para produtos não-comestíveis poderão ser construídos 

em chapa galvanizada e pintados de cor vermelha com a inscrição “NÃO COMESTÍVEIS”.  
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Parágrafo Único- Os carros para produtos condenados também terão cor vermelha e 

deverão conter a inscrição “CONDENADOS”.  

Art. 24 - Caso houver chutes destinados aos produtos comestíveis, estes serão de 

material inoxidável. Admitindo-se para produtos não-comestíveis, material de chapa galvanizada e 

serão identificados por pintura externa de cor vermelha, tendo as mesmas características de janelas 

ou tampas ajustáveis, como nos destinados a produtos comestíveis. 

Art. 25 - Todas as mesas deverão ser ou ter revestimento em de aço inoxidável ou de 

material impermeável aprovado, de superfície lisa, de fácil higienização e sem cantos angulares para 

os trabalhos de manipulação e preparo de matérias-primas e produtos comestíveis, admitindo-se sua 

estrutura de sustentação de ferro galvanizado.  

§ 1°- A mesa de inspeção de vísceras deverá ter rebordo de no mínimo 0,05m de altura, 

orifício para drenagem das águas servidas e esgoto canalizado, com fonte de água fria para a lavagem 

das vísceras.  

Art. 26 - As mesas de evisceração e inspeção poderão ser fixas ou móveis (mesa 

rolante). Quando fixas serão sempre em número de duas: uma para inspeção de vísceras vermelhas 

e outra para inspeção de vísceras brancas. Quando móvel (rolante) a mesa poderá ser de esteira 

única ou esteira dupla. 

Art. 27 - Em torno da mesa fixa de evisceração e inspeção das vísceras abdominais 

(tanto área de inspeção como área de espera) é requerido um sistema de canos perfurados, 

conjugado com um misturador de água e vapor, para propiciar rápida higienização da área, toda vez 

que se fizer necessário. Este sistema de canos perfurados poderá ser substituído por chuveiro desde 

que de igual eficiência, fornecendo água em abundância para higienizar toda a mesa e esterilizá-la 

com água à 85ºC. 

 

Art. 28 - Nos estabelecimentos em que o abate não for contínuo, ou seja, o abate do 

animal seguinte só é liberado quando o anterior já estiver sido eviscerado e inspecionado, poderá ser 

utilizado o seguinte sistema de mesas: As vísceras brancas serão retiradas da cavidade abdominal, 

colocadas numa calha, com espera para inspeção, que as conduzirá até a sala de triparia e “bucharia” 

suja. Esta mesa de evisceração terá dimensões suficientes para reter as vísceras abdominais com 

exceção do fígado e rins, não sendo necessário a separação nesta mesa da área de inspeção com a 

área de espera. Já as vísceras vermelhas (torácicas mais fígado e rins) serão conduzidas através de 

outra calha para uma mesa em separado e, por meio de um óculo, serão conduzidas para a sala de 

miúdos 

Art. 29 - A sala de matança deverá ter área suficiente para a sustentação dos 

equipamentos necessários aos trabalhos de sangria, esfola, evisceração, inspeção de carcaças e 

vísceras, toalete, lavagem de carcaças, quais sejam: canaleta, plataformas, pias, mesas, além da 

área disponível para circulação de pessoas e carros quando necessário.  

§ 1°- As operações de sangria, esfola e/ou depilação e evisceração, poderão ser 

realizadas em ponto fixo.  

§ 2°- As pessoas que exercem operações na área externa não poderão exercer 

operações na área interna antes de passarem por processos de higienização e troca de uniforme 

§ 3°- Todas as operações a partir do processo de sangria deverão ser realizadas na 

trilhagem aérea, exceto a depilagem dos suínos.  

§ 4°- Deverá existir barreira sanitária completa em todos os acessos ao interior da 

indústria constituída de lavador de botas com escova, lavatórios de mãos que não utilizem o 

fechamento manual e sabão líquido inodoro. 

Art. 30 - A área de vômito deverá localizar-se ao lado do box de atordoamento e destina-

se à recepção dos animais insensibilizados que deverão ser, imediatamente, alçados e destinados à 

sangria.  
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Parágrafo Único- A área de vômito terá como largura mínima 1,50m (um metro e meio) 

e comprimento (distância entre a tampa do box de atordoamento e a canaleta de sangria) de no 

mínimo 1,50m (um metro e meio), para que os trabalhos nesta área não fiquem prejudicados.  

Art. 31- A área de sangria deverá ser de alvenaria, inteiramente impermeabilizada com 

reboco de cimento alisado ou outro material adequado, inclusive o aço inoxidável.  

§ 1°- O sangue deverá ser coletado separadamente.  

§ 2°- Na hipótese de os suínos serem depilados, deverá existir um local adequado para 

tal operação. 

Art. 32 - O trilho deverá ter altura mínima suficiente para assegurar, no mínimo, uma 

distância de 0,75m (setenta e cinco centímetros) da extremidade inferior do animal (focinho) ao piso.  

Parágrafo Único- Na câmara de resfriamento, o trilho deverá ter altura suficiente para 

não permitir o depósito de meias carcaças em contato de suas partes com o piso.  

Art. 33 - As plataformas deverão ser em número suficiente para realizar as operações de 

troca de patas, esfola, serra, evisceração, inspeção, toalete, carimbagem e lavagem das carcaças.  

Parágrafo Único- As plataformas deverão ser construídas em metal (de preferência ferro 

galvanizado ou aço inoxidável), antiderrapante e com corrimão de segurança e deverão possuir 

lavatórios de mãos e higienizadores de acordo com os utensílios utilizados em cada plataforma (faca 

ou serra). 

Art. 34 - Os equipamentos para a inspeção do conjunto cabeça-língua compreendem o 

lavadouro de cabeças e a mesa de inspeção.  

§ 1°- A lavagem da cabeça é feita com o auxílio de uma mangueira em cuja extremidade 

permita o ajuste de um cano bifurcado para introdução nas narinas e na cabeça, podendo ser 

substituído por pistola própria apta à introdução nas narinas.  

§ 2°- A lavagem deverá ser feita com água abundante e sob forte pressão, exigindo 

esgoto de grossa tubulação a fim de evitar-se déficit de vazão. 

Art. 35 - O estabelecimento deverá dispor de equipamentos para a adequada lavagem 

das meias-carcaças antes destas ingressarem às câmaras de resfriamento.  

Art.  36 - O estabelecimento deverá ser dotado de uma seção de bucharia, triparia, ossos, 

patas e peles (couros), para onde serão conduzidos e esvaziados estômagos e intestinos já 

inspecionados, através de uma calha. Esta seção será considerada como área suja, com vedação ao 

aproveitamento desses produtos como comestíveis. 

Parágrafo único-. A avaliação dos produtos comestíveis fica a critério do S.I. M, conforme 

legislação vigente de cada espécie. 

Art. 37 - O estabelecimento deverá possuir câmara de resfriamento suficientemente 

dimensionada para a capacidade de produção. 

§ 1°- As câmaras frias deverão ter capacidade de resfriamento que alcance a 

temperatura estipulada pela legislação vigente. 

§ 2°- O dimensionamento das câmaras frias deverá manter uma distância mínima entre 

as carcaças de modo que elas não fiquem encostadas (aproximadamente 5 meias carcaças de 

bovinos para cada 2 metros lineares de trilho, e 4 meias carcaças de suínos/ovinos, em gancho 

isolado, ou 6 meias carcaças em balancins por metro linear de trilho).  

§ 3°- Qualquer mecanismo de congelamento será de utilidade no aproveitamento de 

carcaças, que por apresentarem certas doenças parasitárias, como é o caso da cisticercose, terão 

como destino condicional o tratamento pelo frio, o que significa permanecer a uma temperatura de -

10ºC (menos dez graus centígrados), na intimidade de suas massas musculares, por um período 

mínimo de 10 (dez) dias. Caso contrário, serão obrigatoriamente condenadas ou tratadas por 

salmoura por um período mínimo de 21 (vinte e um) dias, com prejuízo maior para o produto, além 

de requerer controle mais complexo por parte da Inspeção Sanitária e instalações apropriadas para 

este processamento. Este equipamento ou instalação adequada a este fim deverão estar localizados 

no corpo da indústria. 
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TÍTULO III 

ESPECIFICIDADES DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA MATADOURO-

FRIGORÍFICO DE AVES 

CAPÍTULO I 

RECEPÇÃO DE AVES 

Art. 38 - A recepção das aves deverá ser efetuada em uma plataforma coberta, 

devidamente protegida dos ventos predominantes e da incidência direta dos raios solares.  

§ 1°- A critério da Inspeção Municipal, essa plataforma poderá ser parcial ou totalmente 

fechada, atendendo as condições climáticas regionais, desde que não haja prejuízo para a ventilação 

e iluminação e deverá ser dotada de dispositivo que permita fácil movimentação dos contentores e/ou 

estrados, os quais, após vazios, deverão ser encaminhados para a higienização e desinfecção e 

depositados em seção própria ou devolvidos para o veículo de transporte das aves.  

Parágrafo Único- Não será permitida a higienização de veículos transportadores de aves 

vivas nas áreas de descarga junto a plataforma de recepção.  

 

CAPITULO II 

DA INSENSIBILIZAÇÃO E SANGRIA 

Art. 39 - A insensibilização deverá ser, preferencialmente, através de eletro-narcose sob 

imersão em líquido, cujo equipamento deve dispor de registro de voltagem e amperagem, 

proporcional à espécie, tamanho e peso das aves, considerando-se ainda a extensão a ser percorrida 

sob imersão.  

§ 1°- A insensibilização não deve promover, em nenhuma hipótese, a morte das aves, e 

deve ser seguida de sangria no prazo máximo de 12s (doze segundos).  

§ 2°- Outros métodos poderão ser adotados, desde que previamente aprovados.  

§ 3°- A sangria será realizada em instalação própria e exclusiva, denominada “túnel de 

sangria”, voltada para a plataforma de recepção de aves, totalmente impermeabilizada em suas 

paredes e teto.  

§ 4°- A operação de sangria será efetuada com as aves contidas pelos pés, em ganchos 

de material inoxidável, apoiados em trilhagem aérea.  

§ 5°- O comprimento do túnel corresponderá ao espaço percorrido pela ave no tempo 

mínimo exigido para uma sangria total, ou seja, 3 (três) minutos, antes do qual não será permitido 

qualquer outra operação.  

§ 6°- Em estabelecimentos que abatem até 500 (quinhentas) aves por dia será permitida 

a sangria em funil.  

§ 7°- O tempo do penduramento das aves, pelos pés, deve ser ajustado para que, antes 

da sangria, haja fluxo de sangue à cabeça.  

§ 8°- No túnel, o sangue deverá ser recolhido em calha própria, de material inoxidável 

ou alvenaria, totalmente impermeabilizada com cimento liso (ou outro material aprovado pela 

inspeção), denominada “calha de sangria”.  

§ 9°- No fundo ou piso da calha deverá apresentar declividade acentuada em direção 

aos pontos coletores, onde serão instalados 2(dois) ralos de drenagem: 1(um), destinado ao sangue 

e outro à água de lavagem.  

§ 10 - O sangue coletado deverá ser destinado para industrialização, como não 

comestível, ou outro destino conveniente, a critério da Inspeção Municipal.  

§ 11 - 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 câmaras frigoríficas.  

§ 12 - A seção de sangria deverá dispor obrigatoriamente de lavatórios acionados a pedal 

ou outro mecanismo que não utilize o fechamento manual, com higienizadores, de fácil acesso ao 

operador.  
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§ 13 - A comunicação entre a sangria e a seção de escaldagem e depenagem deverá 

ser efetuada por abertura de dimensões limitadas (0,60 x 0,80m), com tampa articulada visando a 

manutenção do isolamento da área de escaldagem, sendo dispensada a tampa quando existir túnel 

de sangria. 

 

CAPITULO III 

ESCALDAGEM E DEPENAGEM 

Art. 40 - A escaldagem e a depenagem devem ser realizadas em instalações próprias 

e/ou comuns às duas atividades, completamente separadas através de paredes inteiras, das demais 

áreas operacionais, com ventilação suficiente para exaustão do vapor d’água proveniente de 

escaldagem e da impureza em suspensão.  

§ 1° - O forro é dispensável nessa dependência.  

§ 2° - A escaldagem deverá, obrigatoriamente, ser executada logo após o término da 

sangria, sob condições definidas de temperatura e tempo, ajustados às características das aves em 

processamento (frango, galinha, galo, peru, etc.), não sendo permitido a introdução de aves ainda 

vivas no sistema.  

§ 3° - As aves que não forem adequadamente escaldadas e que demonstrem alterações 

nas carcaças ou parte de carcaças pelo uso de altas temperaturas ou tempo prolongado na execução 

dessa operação, serão total ou parcialmente condenadas ao consumo.  

§ 4°- As aves poderão ser escaldadas pelos seguintes processos: 

a) por pulverização de água quente e vapor;  

b) por imersão em tanque com água aquecida através de vapor;  

c) ou outro processo aprovado previamente pelo SIM de Nova Petrópolis;  

§ 5°- Quando a escaldagem for executada em tanque, o mesmo deverá ser construído 

de material inoxidável.  

§ 6°- A água de escaldagem deverá ser renovada continuamente (1,5 litros por ave), e 

em seu volume total, a cada turno de trabalho ou a juízo da Inspeção.  

§ 7°- Deverá ser previsto equipamento adequado e/ou área destinada à escaldagem de 

pés e cabeças e retirada da cutícula dos pés, podendo ser manual ou não, quando se destinarem a 

fins comestíveis, observando-se o mesmo critério quanto à renovação de água e sua frequência.  

§ 8°- A depenagem deverá ser mecanizada, e processadas logo após a escaldagem, 

sendo proibido o seu retardamento. 

§ 9°- Não será permitido o acúmulo de penas no piso, devendo para tanto haver, 

preferentemente uma canaleta para o transporte contínuo das penas para o exterior da dependência.  

§ 10- As características e dimensões da canaleta poderão variar de acordo com o tipo 

de equipamento instalado, ser ou não construída no próprio piso, de forma que permita adequado 

transporte de penas e fácil higienização. 

 

CAPITULO IV 

EVISCERAÇÃO 

Art. 41- Os trabalhos de evisceração deverão ser executados em instalação própria, 

isolada através de paredes inteiras da área de escaldagem e depenagem, compreendendo desde a 

operação de corte de pele do pescoço, até a “toalete final” das carcaças.  

§ 1°- A comunicação da seção de evisceração com a seção de depenagem e 

escaldagem deverá ser por meio de óculo.  

§ 2°- Na seção de evisceração também poderão ser efetuadas as fases de pré-

resfriamento, gotejamento, embalagem primária e classificação, desde que a área permita a perfeita 

acomodação dos equipamentos e não haja prejuízo higiênico para cada operação.  

§ 3°- Antes da evisceração, as carcaças deverão ser lavadas em chuveiros de aspersão 

ou pistola, dotados de água sob adequada pressão, com jatos orientados no sentido de que toda a 

carcaça seja lavada, inclusive os pés.  
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§ 4°- Os chuveiros deverão estar localizados no início da calha de evisceração e no final, 

antes do pré-resfriamento.  

§ 5°- A evisceração, não automatizada, será obrigatoriamente realizada com as aves 

suspensas pelos pés ou pescoços, em ganchos de material inoxidável, presos em trilhagem aérea, 

preferentemente mecanizada, sob a qual deverá ser instalada uma calha de material inoxidável, de 

superfície lisa e de fácil higienização, de modo que as vísceras não comestíveis sejam captadas 

diretamente para a seção de subprodutos não comestíveis (graxaria).  

§ 6°- As operações de evisceração automatizadas ou não, deverão observar os cuidados 

necessários para evitar o rompimento de vísceras e o contato das carcaças com superfícies 

contaminadas.  

§ 7°- A trilhagem aérea será disposta sobre a calha a uma altura tal que não permita, em 

hipótese alguma, que as aves aí dependuradas possam tocar na calha ou em suas águas residuais.  

§ 8°- O processo de evisceração compreende as seguintes etapas: 

a) cortes da pele do pescoço e traquéia;  

b) extração de cloaca;  

c) abertura do abdômen;  

d) eventração (exposição das vísceras);  

e) inspeção sanitária;  

f) retirada das vísceras;  

g) extração dos pulmões;  

h) “toalete” (retirada do papo, esôfago, traquéia, etc.); 

i) lavagem final (externa e internamente);  

Art. 42 - Não será permitida a retirada de órgãos e/ou partes de carcaças antes que seja 

realizada a inspeção “post-mortem”. 

Art. 43 - A inspeção “post-mortem”, executadas na seção de evisceração, disporá de: 

a) área de “Inspeção de Linha”, localizada ao longo da calha de evisceração, logo após 

a eventração;  

b) área para “inspeção final”, contígua à calha de evisceração, dotada de focos 

luminosos em número suficiente provida de sistema de ganchos de material 

inoxidável, em trilhagem aérea podendo ser fixa, instalado de modo a permitir fácil 

desvio das carcaças suspeitas e eficiente trabalho de inspeção sanitária;  

c) carrinhos (ou chutes) ou recipientes metálicos, dotados de fechamento, destinados à 

colocação das carcaças e vísceras condenadas, identificadas, total ou parcialmente, 

pela cor vermelha e ainda com a inscrição “condenado”.  

Art. 44- As vísceras não comestíveis serão lançadas diretamente na calha de 

evisceração e conduzidas aos depósitos coletores ou diretamente para a seção de subprodutos não 

comestíveis (graxaria).  

§ 1°- As vísceras comestíveis serão depositadas em recipientes de aço inoxidável, 

material plástico ou similar, após previamente preparadas e lavadas, sendo que a moela deve ser 

aberta e retirado o seu conteúdo imediatamente e após acondicionadas em recipientes adequados e 

resfriadas, podendo ser utilizado gelo.  

§ 2°- Os pés e pescoço, com ou sem cabeça, quando retirados na linha de evisceração 

para fins comestíveis, deverão ser imediatamente pré-resfriados em resfriadores contínuos por 

imersão obedecendo ao princípio da renovação de água contracorrente e a temperatura máxima de 

4ºC, ou em pré-resfriadores fixos com água gelada ou água com gelo, desde que atendida a 

determinação de renovação contínua da águas o pré-resfriamento dos pés e pescoço, com ou sem 

cabeça, deverá ser realizada em seção adequada. 

§ 3°- A gordura cavitária e de cobertura da moela, poderá ser utilizada para fins 

comestíveis quando retirada durante o processo de evisceração, antes da retirada e abertura da 

moela e ainda sob o mesmo tratamento dos miúdos comestíveis. 
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§ 4°- Os pulmões serão obrigatoriamente retirados através de sistema de vácuo, ou outro 

aprovado pelo Serviço de Inspeção.  

§ 5°- A lavagem final por aspersão das carcaças após a evisceração, deve ser efetuada 

por meio de equipamento destinado a lavar eficazmente as superfícies internas e externas.  

§ 6°- As carcaças poderão também ser lavadas “internamente” com equipamento tipo 

“pistola”, ou similar, com pressão d’água adequada.  

§ 7°- O recolhimento de ovários de aves (reprodutoras ou poedeiras comerciais) será 

permitido desde que: 

a) a coleta seja realizada somente após a liberação das aves por parte da Inspeção; 

b) o produto seja resfriado imediatamente após a coleta, a uma temperatura de 4ºC ou inferior;  

c) o produto seja armazenado e transportado sob refrigeração (0ºC) e destinado exclusivamente 

para pasteurização.  

 

CAPITULO V 

GOTEJAMENTO 

Art. 45 - O gotejamento é o processo destinado ao escorrimento da água da carcaça 

decorrente da operação de pré-resfriamento.  

§ 1°- Ao final desta fase, a absorção da água nas carcaças não deverá ultrapassar a 8% 

de seu peso.  

§ 2°- O gotejamento deverá ser realizado imediatamente após o pré-resfriamento, com 

as carcaças suspensas pelas asas ou pescoço, em equipamento de material inoxidável, dispondo de 

calha coletora de água de gotejamento. 

CAPITULO VI 

CLASSIFICAÇÃO E EMBALAGEM 

Art. 46 - As mesas para embalagem de carcaças serão de material inoxidável, superfície 

lisa, com bordas elevadas e dotadas de sistema de drenagem.  

§ 1°- Os miúdos e/ou partes de carcaças, quer sejam ou não comercializados no interior 

das mesmas, receberão embalagem própria, sendo obrigatoriamente a cabeça embalada 

individualmente.  

§ 2°- Uma vez embaladas primariamente, o acondicionamento de carcaças em 

embalagens secundárias, será feito em continentes novos e de primeiro uso, recomendando-se que 

tal operação seja feita em dependências à parte da seção de embalagem primária.  

§ 3°- Poderá ser permitida, a critério da Inspeção, para fins de acondicionamento e/ou 

transporte, a reutilização de caixas ou recipientes construídos de material que possibilite adequada 

higienização.  

§ 4°- As carcaças e partes de carcaças e miúdos de aves devem ser comercializadas 

devidamente embalados e rotulados conforme o disposto na legislação vigente. 

 

CAPITULO VII 

SEÇÃO DE CORTES DE CARCAÇAS 

Art. 47 - Os estabelecimentos que realizarem cortes e/ou desossa de aves devem possuir 

dependência própria, exclusiva e climatizada, quando necessário, com temperatura ambiente não 

superior a 15ºC.  

Art. 48 - A seção destinada a cortes e/ou desossa de carcaças deve dispor de 

equipamento de mensuração para controle e registro da temperatura ambiente, lavatórios e 

esterilizadores de utensílios distribuídos adequadamente.  

Art. 49 - A temperatura das carnes manipuladas nesta seção não poderá exceder 7ºC. 

Art. 50 - Os estabelecimentos que realizam a produção de carne temperada de ave 

devem observar os seguintes requisitos:  

a) possuir dependência exclusiva para o preparo de tempero e armazenagem dos 

condimentos;  
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b) dispor de área destinada ao preparo do produto e posterior acondicionamento; 

c) atender os demais dispositivos constantes na seção de cortes e desossa, na hipótese 

de seções de industrialização de conservas cárneas, produto cozido, defumados, curados, 

esterilizados e outros.  

§ 1°- A localização para o preparo de tempero e armazenagem deve observar o 

fluxograma operacional do estabelecimento e permitir fácil acesso dos ingredientes. 

§ 2°- É permitida a realização da operação de produção de carne temperada junto à 

seção de cortes e desossa, desde que não interfira no fluxo operacional dessa, como também não 

comprometa sob o aspecto higiênico-sanitário;  

 

CAPITULO VIII 

INSTALAÇÕES FRIGORÍFICAS 

Art. 51 - As instalações frigoríficas serão proporcionais à capacidade de abate e 

produção.  

Art. 52 - As carcaças depositadas nas câmaras de resfriamento deverão apresentar, 

temperatura no máximo 7°C (sete graus centígrados).  

Art. 53 - A estocagem de aves congeladas deverá ser feita em câmaras próprias, com 

temperatura nunca superior a -18ºC (dezoito graus centígrados negativos).  

Art. 54 - As carcaças de aves congeladas não deverão apresentar, na intimidade 

muscular, temperatura superior a -12ºC (doze graus centígrados negativos), com tolerância máxima 

de 2ºC (dois graus centígrados).  

Art. 55 - As instalações frigoríficas deverão apresentar, ainda, as seguintes 

características:  

a) ante-câmara (quando houver) com largura mínima de 2,0m (dois metros) e temperatura de 

até 16°C;  

b) paredes de fácil higienização, resistentes aos impactos e/ou protegidos parcialmente por 

estrutura metálica tubular, destinada a amortecer os impactos dos carrinhos sobre as 

mesmas;  

c) sistema de iluminação do tipo “luz fria”, com protetores à prova de estilhaçamento ou queda, 

quando for o caso;  

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

lisa e de material não oxidável;  

e) termômetro e, quando exigidos, outros aparelhos de mensuração e registro. 

 

TITULO IV 

INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ENTREPOSTO DE CARNES E DERIVADOS 

CAPITULO I 

SEÇÃO DE RECEPÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS: 

Art. 56 - A seção de recepção de matérias-primas será obrigatoriamente coberta e de 

preferência, totalmente fechada de maneira que a porta do veículo transportador acople à sua porta.  

§ 1°-Quando for o caso, disporá ainda de trilhagem aérea para o transporte de carne 

com osso.  

§ 2°- Toda matéria prima recebida deverá ter sua procedência comprovada por 

documento do órgão competente aceito pelo S.I.M.  

 

CAPITULO II 

CÂMARA DE RESFRIAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA: 

Art. 57 - A indústria que recebe e usa matéria-prima resfriada deve possuir câmara de 

resfriamento ou outro mecanismo de frio para o seu armazenamento.  
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Parágrafo Único- A câmara de resfriamento deverá ser dotada prateleiras metálicas e 

estrados metálicos ou de plástico, não sendo permitido, sob hipótese alguma, o uso de madeira de 

qualquer tipo ou de equipamentos oxidados ou com descamação de pintura. 

 

CAPITULO III 

CÂMARA DE ESTOCAGEM DE CONGELADOS PARA MATÉRIA-PRIMA: 

Art. 58 - As indústrias que recebem matéria-prima congelada deverão possuir câmara de 

estocagem de congelados ou outro mecanismo de congelamento, com temperatura não superior a -

18° (dezoito graus centígrados negativos).  

§ 1°- As câmaras serão construídas inteiramente em alvenaria ou isopainéis metálicos, 

ou outro material aprovado pelo Serviço de Inspeção.  

§ 3°- Em determinadas situações, a matéria prima congelada poderá ser armazenada na 

câmara de resfriamento para o processo de descongelamento e posterior industrialização.  

 

CAPITULO IV 

SALA DE DESOSSA: 

Art. 59 - A sala de desossa deverá possuir as seguintes características:  

a) pé-direito mínimo de 3,0m.  

b) sistema de climatização de maneira a permitir que a temperatura da sala seja mantida 

entre 14°C e 16°C durante os trabalhos;  

c) portas metálicas e com dispositivo de fechamento automático;  

d) localização contígua às câmaras de resfriamento, de maneira que as carcaças ao 

saírem das câmaras com destino à sala de desossa não transitem pelo interior de nenhuma outra 

seção, bem como manter proximidade com o túnel de congelamento quando for o caso (que deverá 

alcançar temperatura nunca superior a -35°C), a expedição e a seção de higienização e depósito de 

caixas e do depósito de embalagens.  

e) possuir seção de embalagem secundária independente da sala de desossa, podendo 

para isto ser utilizada uma antecâmara, desde que esta possua dimensões que permitam a execução 

dos trabalhos de embalagem secundária, sem prejuízo do trânsito dos demais produtos neste setor;  

f) lavatórios de mãos e higienizadores conforme as normas técnicas. 

Parágrafo Único- As paredes e o teto poderão também ser totalmente em isopainéis 

metálicos, protegidos da oxidação com tinta especial, lavável, de cor clara. Ou outro material aprovado 

pelo Serviço de Inspeção.  

 

CAPITULO V 

SEÇÃO DE PREPARAÇÃO DE CONDIMENTOS: 

Art. 60 - Quando existir, esta seção localizar-se-á contígua à sala de desossa e destina-

se exclusivamente aos condimentos para preparo de produtos empanados, comunicando-se 

diretamente com esta através de porta. 

Art. 61 - Caso possuir área suficiente servirá também como depósito de condimentos e 

ingredientes, quando possuir acesso independente para estes. 

Art. 62 - Como equipamentos possuirá balanças, mesas, prateleiras, estrados plásticos, 

baldes plásticos com tampa, bandejas ou caixas plásticas, etc. Todos os recipientes com condimentos 

deverão estar claramente identificados. Os condimentos e ingredientes estarão adequadamente 

protegidos de poeira, umidade e ataque de insetos e roedores, devendo ficar sempre afastados do 

piso e paredes para facilitar a higienização da seção. Cuidados especiais deverão ser dispensados 

aos nitritos e nitratos pelo perigo que os mesmos representam. 

Art. 63 - Esta seção poderá ser substituída por área específica dentro da sala de 

desossa, desde que aprovado pelo S.I.M. 
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CAPITULO VI 

CÂMARA DE RESFRIAMENTO DE PRODUTOS PRONTOS 

Art. 64 - A câmara de resfriamento de produtos prontos servirá para armazenar os 

produtos prontos que necessitarem de refrigeração aguardando o momento de sua expedição.  

§ 1°- A temperatura permanecerá, como nas demais câmaras de resfriamento, no 

máximo a 7ºC. 

 

CAPITULO VII 

SEÇÃO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA 

Art. 65- A seção de embalagem secundária deverá situar-se anexa à seção de desossa, 

separada desta através de parede.  

Art. 66- A seção de embalagem secundária servirá para o acondicionamento secundário 

dos produtos que já receberam a sua embalagem primária na seção de processamento, fatiamento e 

outras.  

Art. 67- A operação de embalagem secundária poderá também ser realizada na seção 

de expedição quando esta for totalmente fechada e possuir espaços que permita tal operação sem 

prejuízo das demais. 

Parágrafo único- o material a ser utilizado na embalagem secundária fica a critério de 

aprovação pelo S.I.M. 

 

CAPÍTULO VIII 

SEÇÃO DE EXPEDIÇÃO 

Art. 68- A seção de expedição deverá possuir plataforma para o carregamento totalmente 

isolada do meio-ambiente, devendo sua porta acoplar às portas dos veículos.  

Parágrafo Único- Será permitida a rotulagem e embalagem secundária nesta seção 

quando possuir espaço que permita tal operação sem prejuízo das demais. 

 

TÍTULO V 

NORMAS TÉCNICAS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA FÁBRICAS DE 

CONSERVAS DE PRODUTOS CÁRNEOS 

 

CAPITULO I 

SEÇÃO DE RECEPÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS 

Art. 69- A seção de recepção de matérias-primas deverá localizar-se em área contígua 

à câmara de depósito de matéria-prima, ou à sala de desossa, ou à sala de processamento, de 

maneira que a matéria-prima não transite pelo interior de nenhuma outra seção até chegar a uma 

dessas três dependências relacionadas.  

Art. 70- A seção de recepção de matérias-primas será obrigatoriamente coberta e, de 

preferência, totalmente fechada de maneira que a porta do veículo transportador acople à sua porta.  

Art. 71- Toda matéria prima recebida deverá ter sua procedência comprovada por 

documento do órgão competente. 

 

CAPITULO II 

CÂMARA DE RESFRIAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA 

Art. 72- A indústria que recebe e usa matéria-prima resfriada deve possuir câmara de 

resfriamento ou outro mecanismo de frio para o seu armazenamento.  

Parágrafo Único- Poderão ser usadas prateleiras metálicas e estrados metálicos ou de 

plástico, no interior da câmara de resfriamento, desde que não de madeira ou qualquer outro material 

oxidado ou com descamação de pintura. 
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CAPITULO III 

CÂMARA DE ESTOCAGEM DE CONGELADOS PARA MATÉRIA-PRIMA: 

Art. 73- As indústrias que receberem matéria-prima congelada deverão possuir câmara 

de estocagem de congelados ou outro mecanismo de congelamento, com temperatura não superior 

a -18° (dezoito graus centígrados negativos).  

Art. 74- As câmaras serão construídas inteiramente em alvenaria ou isopainéis metálicos. 

Ou qualquer outro material aprovado pelo Serviço de Inspeção.   

Art. 75 - Em determinadas situações, a matéria prima congelada poderá ser armazenada 

na câmara de resfriamento para o processo de descongelamento e posterior industrialização.  

Art. 76- Em estabelecimentos que trabalham com carnes congeladas em blocos (Carne 

Mecanicamente Separada), os mesmos deverão possuir um quebrador de bloco de carnes. 

 

CAPITULO IV 

SALA DE DESOSSA: 

Art. 77 - A sala de desossa deverá possuir:  

a) pé-direito mínimo de 3,0m;  

b) sistema de climatização de maneira a permitir que a temperatura da sala se mantenha entre 

14°C e 16°C durante os trabalhos; 

c) possuir seção de embalagem secundária independente da sala de desossa, podendo para 

isto ser utilizada uma antecâmara, desde que esta possua dimensões que permitam a 

execução dos trabalhos de embalagem secundária, sem prejuízo do trânsito dos demais 

produtos neste setor;  

d) Para facilitar a climatização da sala é conveniente que pelo menos as paredes e o teto 

possuam isolamento térmico; 

e) As paredes e o teto poderão também ser totalmente em isopainéis metálicos, protegidos da 

oxidação com tinta especial, de cor clara; 

f) As portas serão metálicas e com dispositivo de fechamento automático, devendo ser 

mantidas sempre fechadas. É recomendável o uso de portas isoladas; 

g) Lavatórios de mãos e higienizadores conforme as normas técnicas. 

 

CAPITULO V 

SALA DE PROCESSAMENTO: 

Art. 78 - A sala de processamento que também poderá ser denominada de “seção de 

manipulação”, deverá ser contígua à sala de desossa ou à câmara de resfriamento ou câmara de 

estocagem de congelados de matéria-prima.  

Art. 79 – A sala de processamento terá as mesmas características da sala de desossa, 

Caso necessário, serão exigidos higienizadores. 

Art. 80 - A sala de processamento deverá ser dimensionada de acordo com os 

equipamentos instalados em seu interior e com volume de produção/hora e produção/dia, além da 

diversificação de produtos aí processados e deverá dispor de todos os equipamentos mínimos 

necessários para a elaboração dos produtos fabricados pelo estabelecimento, como moedor de carne, 

“cutter”, “misturadeira”, “embutideira”, mesas de aço inoxidável, tanques de aço inoxidável ou de 

plástico, carros de aço inoxidável ou de plástico especial, bandejas ou caixas de plástico ou 

inoxidável, etc.  

Art. 81 - A desossa e o processamento poderão ser efetuados na mesma área desde 

que em momentos diferentes, sendo necessário uma higienização entre as duas operações. 

 

CAPITULO VI 

CÂMARA DE RESFRIAMENTO DE MASSAS: 

Art. 82 - A Câmara de resfriamento de massas deverá ser localizada, de preferência, de 

forma contígua à seção de processamento de produtos.  
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Art. 83 - Não será permitido o uso de qualquer tipo de madeira no interior da câmara de 

resfriamento de massas.  

Art. 84 - A temperatura no interior da câmara deverá permanecer em torno de 0°C.  

Art. 85 - Em casos excepcionais e quando houver espaço suficiente na câmara de 

resfriamento de matérias-primas, as massas poderão aí ser depositadas. 

 

CAPITULO VII 

SEÇÃO DE PREPARAÇÃO DE ENVOLTÓRIOS NATURAIS (tripas, bexigas, esôfagos, peritônio, 

etc.) 

Art. 86 - Consideram-se envoltórios naturais, as tripas, bexigas, esôfagos, peritônio, e 

outros órgãos internos. 

Art. 87 - A seção de preparação de envoltórios naturais servirá como local para a 

preparação dos produtos identificados no artigo anterior, compreendendo a sua lavagem com água 

potável, a sua seleção e sua desinfecção com produtos aprovados pelo órgão competente para tal 

finalidade.  

Art. 88 - A preparação dos envoltórios (lavagem, retirada do sal e desinfecção) poderá 

ser feito na própria sala de processamento, sendo necessário para tal, uma mesa e pia 

independentes,  

Art. 89 - Desde que não fique armazenado nesta sala a matéria-prima e não sejam 

executados simultaneamente à desossa e ao processamento. 

 

CAPITULO VIII 

SEÇÃO DE PREPARAÇÃO DE CONDIMENTOS 

Art. 90- A seção de preparação de condimentos deverá localizar-se em área contígua à 

sala de processamento (manipulação) de produtos, com comunicação direta por meio de porta.  

§ 1°- Havendo área suficiente poderá servir como depósito de condimentos e 

ingredientes.  

§ 2°- A seção será dotada de balanças, mesas, prateleiras, estrados plásticos, baldes 

plásticos com tampa, bandejas ou caixas plásticas, e outros equipamentos necessários. 

§ 3°- Todos os recipientes com condimentos deverão estar claramente identificados. 

Deverá conter o nome do produto e data de validade depois de aberto. 

§ 4°- Os condimentos e ingredientes deverão estar adequadamente protegidos de 

poeira, umidade e ataque de insetos e roedores, devendo ficar sempre afastados do piso e paredes 

para facilitar a higienização da seção. 

§ 5°Esta seção poderá ser substituída por área específica dentro da sala de 

processamento, desde que aprovado pela inspeção. 

 

CAPITULO IX 

SEÇÃO DE COZIMENTO 

Art. 91 - A seção de cozimento deverá ser independente da seção de processamento e 

das demais seções, com portas com fechamento automático.  

 

CAPITULO X 

SEÇÃO DE DEFUMAÇÃO 

Art. 92 - Os fumeiros deverão atender aos seguintes requisitos: 

a) serem construídos inteiramente de alvenaria; 

b) pisos e portas lisas e sem emprego de madeira; 

c) possuir circulação indireta (ante-fumeiro); 

d) aberturas para acesso da lenha e limpeza na parte inferior e externa.  
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CAPITULO XI 

CÂMARA DE CURA 

Art. 93 - O estabelecimento que desejar fabricar produtos curados como salames, copas, 

presunto cru defumado, entre outros, deverá possuir câmara de cura, onde os mesmos permanecerão 

dependurados em estaleiros a uma temperatura e umidade relativa do ar adequadas, pelo tempo 

necessário para sua completa cura, conforme a sua tecnologia de fabricação.  

Art. 94 - Os estabelecimentos que produzirem presuntos, apresuntados ou outros 

produtos curados que necessitam de frio no seu processo de cura deverão possuir câmara de 

resfriamento específica ou utilizar a câmara de resfriamento de massas, quando esta dispor de 

espaço suficiente, desde que completamente separada dos recipientes com massas. 

 

CAPITULO XII 

SEÇÃO DE FATIAMENTO 

Art. 95 - O estabelecimento que executar fatiamento de produtos deverá possuir seção 

específica para esta finalidade, isolada das demais seções e obrigatoriamente climatizada, com 

temperatura ambiente de 10°C (dez graus centígrados), tolerando-se como máxima a temperatura de 

15°C (quinze graus centígrados).  

Art. 96 - Os equipamentos utilizados no fatiamento deverão ser de aço inoxidável e 

rigorosamente limpos, devendo as máquinas, a cada hora de trabalho, ser desmontadas e totalmente 

higienizadas e desinfetadas com produtos aprovados.  

Art. 97 - Na seção de fatiamento os produtos receberão a sua embalagem primária, onde 

também será selada e posteriormente enviada à seção de embalagem secundária.  

Art. 98 - O fatiamento só será permitido na seção de processamento (manipulação) 

quando apresentar condições de temperatura e de higiene exigidas para a operação e quando houver 

área suficiente para os equipamentos. Neste caso, será imprescindível que não ocorra mais nenhuma 

operação neste momento e nesta seção além do fatiamento. 

 

CAPITULO XIII 

SEÇÃO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA/EXPEDIÇÃO 

Art. 99 - A seção de embalagem secundária deverá estar localizada em área anexa à 

seção de processamento, separada desta através de parede.  

Art. 100 - A seção de embalagem secundária servirá para o acondicionamento 

secundário dos produtos que já receberam a sua embalagem primária na seção de processamento/ 

fatiamento.  

Art. 101 - A operação de embalagem secundária poderá ser realizada na seção de 

expedição quando esta for totalmente fechada e possuir espaços que permita tal operação sem 

prejuízo das demais. 

 

TITULO VI 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS RELACIONADOS COM A TÉCNICA DE INSPEÇÃO “ANTE” 

E “POST-MORTEM” EM FRIGORÍFICO DE PESCADO 

 

CAPITULO I 

TANQUE DE DEPURAÇÃO 

Art. 102 - O tanque de depuração deverá ser revestido com material impermeável. Com 

água limpa e em quantidade suficiente.  

Art. 103 - O tanque de depuração poderá ser dispensado caso o lote venha 

acompanhado de atestado emitido pelo responsável técnico do criatório informando a depuração 

realizada na propriedade. 
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CAPITULO II 

SEÇÃO DE RECEPÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA 

Art. 104 - A recepção do pescado deverá ser feita em área coberta com pé direito de no 

mínimo 3 (três) metros.  

Art. 105 - A seção de recepção deverá ser separada fisicamente por parede inteira e sem 

possibilidade de trânsito de pessoal entre esta e a seção de evisceração e filetagem.  

Art. 106 - A comunicação da seção de recepção e de evisceração dar-se-á através do 

cilindro ou esteira de lavagem do pescado. O cilindro ou esteira de lavagem deverá ser constituído 

de material impermeável e inoxidável e de fácil higienização e dispor de água sob pressão com cinco 

partes por milhão (5 ppm) de cloro residual a fim de remover adequadamente o muco superficial do 

pescado. 

Art. 107 - A seção de recepção poderá dispor de câmara de espera (isotérmica) para o 

armazenamento do excesso de pescado fresco que não possa ser manipulado de imediato.  

 

CAPITULO III 

SEÇÃO DE EVISCERAÇÃO E FILETAGEM 

Art. 108 - A seção de evisceração e filetagem deverá: 

a) dispor de mesa para descamação, evisceração, coureamento e corte; 

b) deverá dispor de instalações ou equipamentos adequados à colheita e transporte de resíduos 

de pescado, resultantes do processamento, para o exterior das áreas de manipulação de 

produtos comestíveis.  

§ 1°- A embalagem primária poderá ser realizada nesta seção quando houver espaço e 

mesa exclusiva para esta operação, sem prejuízo das demais. 

§ 2°- A disposição das mesas deverá viabilizar a produção de tal maneira que não haja 

refluxo do produto. 

 

CAPITULO IV 

SEÇÃO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA 

Art. 109 - A seção de embalagem secundária deverá ser anexa à seção de 

processamento, separada desta através de parede.  

Art. 110 - A seção de embalagem secundária servirá para o acondicionamento 

secundário dos produtos que já receberam a sua embalagem primária na seção de processamento.  

Art. 111 - A operação da embalagem secundária poderá também ser realizada na seção 

de expedição quando esta for totalmente fechada e possuir espaços que permita tal operação sem 

prejuízo das demais.  

Art. 112 - As embalagens secundárias ficarão depositadas em seção independente que 

se comunicará apenas por óculo com a seção de embalagem secundária.  

Parágrafo Único- O acesso a este depósito será independente do acesso às seções de 

industrialização. 

 

CAPITULO V 

CÂMARA DE ESTOCAGEM DE CONGELADOS 

Art. 113 - A câmara de estocagem de congelados deverá ser construída em alvenaria ou 

totalmente em isopainéis metálicos, com isolamento de isopor, com 0,20m (vinte centímetros de 

espessura). Ou outro material aprovado pelo Serviço de Inspeção, 

§ 1°- O isolamento, como nos túneis de congelamento, abrangerá o piso, as paredes e 

o teto, utilizando-se sempre material isolante.  

§ 2°- As paredes serão sempre lisas, impermeáveis e de fácil higienização.  

§ 2°- A iluminação será com lâmpadas providas de protetores contra estilhaços, quando 

necessário.  
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§ 3°- As portas serão sempre metálicas ou de material plástico resistente à impactos e 

mudanças bruscas de temperatura.  

Art. 114 - Os produtos depositados na câmara de estocagem de congelados devem estar 

totalmente congelados e adequadamente embalados e identificados e ficarão armazenados sobre 

estrados ou em paletes, afastados das paredes e do teto e em temperatura nunca superior a -18ºC 

(menos dezoito graus centígrados) até a sua expedição.  

Parágrafo Único- Para estabelecimentos de pequeno porte será admitida a estocagem 

em freezers. 

 

TITULO VII 

FÁBRICA DE CONSERVA DE PESCADO 

 

CAPITULO I 

SEÇÃO DE PREPARAÇÃO DE CONDIMENTOS 

Art. 115 - A seção de preparação de condimentos deverá localizar-se de forma contígua 

à sala de processamento (manipulação) de produtos, comunicando-se diretamente com esta através 

de porta.  

Parágrafo Único- Se houver área suficiente, poderá essa seção servir, também, como 

depósito de condimentos e ingredientes.  

Art. 116 - A seção de preparação de condimentos deverá ser dotada de equipamentos 

como: balanças, mesas, prateleiras, estrados plásticos, baldes plásticos com tampa, bandejas ou 

caixas plásticas, etc.  

§ 1°- Todos os recipientes com condimentos deverão estar claramente identificados.  

Art. 117 - Os condimentos e ingredientes estarão adequadamente protegidos de poeira, 

umidade e ataque de insetos e roedores, devendo ficar sempre afastados do piso e paredes para 

facilitar a higienização da seção.  

Art. 118 - A seção de preparação de condimentos poderá ser substituída por área 

específica dentro da sala de processamento, desde que aprovado pela inspeção.  

 

CAPITULO II 

SEÇÃO DE COZIMENTO 

Art. 119 - A seção de cozimento deverá ser independente da seção de processamento e 

das demais seções, dotado de portas que permaneçam fechadas e com equipamentos de aço 

inoxidável 

 

CAPITULO III 

SEÇÃO DE DEFUMAÇÃO 

Art. 120 - Os fumeiros deverão atender aos seguintes requisitos: 

a) ser construídos inteiramente de alvenaria, não se permitindo pisos e portas de madeira; 

b) possuir circulação indireta (ante-fumeiro); 

c) ter aberturas para acesso da lenha e para a limpeza na parte inferior e externa.  

 

CAPITULO IV 

SEÇÃO DA DESPOLPADEIRA 

Art. 121 - A seção de despolpadeira deverá ser mantida a temperatura de 10°C durante 

as operações.  
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CAPITULO V 

SALA DE PROCESSAMENTO 

Art. 122 – A sala de processamento também poderá ser denominada de ″seção de 

manipulação″, que será contígua à sala de evisceração e filetagem ou à câmara de resfriamento ou 

câmara de estocagem de congelados de matéria-prima.  

Art. 123 - A sala de processamento deverá ser dimensionada de acordo com os 

equipamentos instalados em seu interior e com volume de produção e deverá dispor de todos os 

equipamentos mínimos necessários para a elaboração dos produtos. A sala de processamento 

seguirá o regramento para instalações gerais de abatedouros-frigoríficos.  

 

CAPITULO VI 

SALA DE EMBALAGEM/EXPEDIÇÃO 

Art. 124 - A seção de embalagem e expedição deverá ser anexa à seção de 

processamento, separada desta através de parede.  

Art. 125 - As embalagens ficarão depositadas em seção independente que se 

comunicará apenas por óculo com a seção de embalagem e expedição.  

Parágrafo Único- O acesso a este depósito será independente do acesso às seções de 

industrialização. 

 

TITULO VIII 

DAS INSTALAÇÕES GERAIS PARA OS PRODUTOS TRATADOS NESTE DECRETO 

Art. 126 - Os sanitários deverão ser construídos com acesso independente a qualquer 

outra dependência da indústria e deverão ser de alvenaria, com piso e paredes impermeáveis e de 

fácil higienização.  

§ 1°- Suas dimensões e instalações serão compatíveis com o número de trabalhadores 

do estabelecimento.  

§ 2°- Poderá ser utilizado sanitários já existentes na propriedade desde que não fiquem 

a uma distância superior a 40m (vinte metros) e o piso entre o sanitário e o prédio industrial seja 

pavimentado.  

§ 3°- Os sanitários deverão ter à sua saída, lavatórios de mãos com torneiras, providos 

de sabão líquido inodoro, toalhas descartáveis e lixeira com acionamento a pedal. 

Art. 127 - Os estabelecimentos deverão ser dotados de vestiário em tamanho adequado 

para guarda e troca de roupas de seus funcionários, com lavatórios de mãos, providos de sabão 

líquido inodoro, toalhas descartáveis e lixeira com acionamento a pedal. 

Art. 128 - A barreira sanitária disporá de lavador de botas com água corrente, escova e 

sabão líquido; e pia com torneira acionada de forma não manual e sabão líquido, devendo estar 

localizada em todos os acessos para o interior da indústria. 

Art. 129 - Os estabelecimentos deverão possuir pátios áreas livres de poeira e barro.  

Parágrafo Único- A área da indústria deve ser delimitada por cerca e as instalações 

devem ser construídas de forma que permita uma adequada movimentação de veículos de transporte 

para carga e descarga. 

Art. 130 - Todo pessoal que trabalha com produtos comestíveis, desde o recebimento 

até a embalagem, deverá usar uniformes próprios aprovados pelo S.I.M.  

§ 1°- O pessoal que trabalha com produtos comestíveis deve usar uniforme claro que 

consiste em calça, jaleco, gorro e/ou capacete, bota e avental impermeável, este quando a atividade 

industrial exigir.  

§ 2°- O pessoal que exerce outras atividades não relacionadas a produtos comestíveis 

deverá usar uniforme de cor diferente da utilizada no uniforme do pessoal que trabalha com produtos 

comestíveis, que consiste em bota, calça e jaleco ou macacão.  

Art. 131 - A existência de varejo na mesma área da indústria implicará no seu registro no 

órgão competente, independente do registro da indústria.  
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§ 1°- As atividades e os acessos do varejo de da indústria deverão ser totalmente 

independentes.  

§ 2°- É admitida a comunicação interna do varejo com a indústria apenas por óculo.  

 

CAPITULO I 

HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS 

Art. 132 - Os materiais deverão ser higienizados sempre ao final dos trabalhos ou quando 

se julgar necessário. 

Art. 133 - Todas as instalações deverão dispor de rede de abastecimento de água potável 

para atender de forma eficiente às necessidades do trabalho industrial e às dependências sanitárias. 

Os reservatórios de água permanecerão sempre fechados para evitar a sua contaminação, além de 

impedir uma maior volatilização do cloro.  

Parágrafo único: É obrigatória a instalação de um sistema produtor de água quente ou 

vapor em quantidade suficiente, sendo também obrigatório que a água aquecida chegue a qualquer 

um de seus pontos de utilização com temperatura mínima de 85ºC (oitenta e cinco graus centígrados). 

O controle da temperatura da água quente deve ser realizado com a instalação de termômetro próprio. 

 

CAPITULO II 

DOS SUBPRODUTOS NÃO COMESTÍVEIS 

Art. 134 - As operações de processamento dos subprodutos não comestíveis e 

condenados deverão ser terceirizadas, ou seja, realizadas por estabelecimento registrado e com 

controle dos Órgãos de Inspeção Sanitária Oficial Estadual, Federal ou Municipal, devendo haver um 

contrato entre as partes com cronograma de coleta definido, sendo os produtos condenados, 

previamente desnaturados. Se o recolhimento destes resíduos for diário, estes poderão ficar 

depositados na “bucharia/triparia” sujas. Caso contrário, deverá haver uma seção para 

armazenamento destes produtos até a chegada do veículo que os transportará. Este local deve ser 

afastado do prédio da indústria e possuir piso lavável, teto e tela contra insetos. O tanque de coleta 

do sangue deverá estar protegido contra insetos. O sangue quando não for terceirizado, será sempre 

cozido, visto que jamais poderá ser lançado “in natura” nos efluentes da indústria. 

 

CAPITULO III 

DOS TRATAMENTOS DE DEJETOS 

Art. 135 - O estabelecimento deverá dispor de sistema adequado de tratamento de 

resíduos e efluentes compatível com a solução escolhida para destinação final, aprovado pelo órgão 

competente. 

 

CAPITULO IV 

DAS ANÁLISES 

Art. 136 – As análises oficiais de matéria-prima e produto seguirão legislação vigente. 

Art. 137 – A agroindústria deverá comprovar potabilidade de água através de análises 

oficiais realizadas conforme regulamento próprio.  

Parágrafo único: as análises oficiais poderão ser mais frequentes do que do que o 

cronograma oficial, caso o Serviço de Inspeção julgue necessário.   

 

TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 138 – A rotulagem dos produtos seguirá norma estipulada em legislações 

específicas.  

Art. 139 - As dúvidas e casos omissos relacionados à matéria tratada neste Decreto 

serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a quem é facultado a 

dispor sobre matéria complementar a esse Decreto.  
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 Art. 140 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

 
                   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 05 de outubro de 
2018. 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 
 
 
 
 
            
        REGIS LUIZ HAHN 
DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA    Prefeito Municipal 
Secretária Municipal da Administração 
 

 


