
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO 
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

NORMAS DE CONSTRUÇÃO
ABATEDOURO DE AVES



NORMAS DE ORIENTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO DE AVES

1. Localizar-se em pontos  distantes de fontes  produtoras de odores  desagradáveis  de qualquer 

natureza.

2. Ser instalado, de preferência, em centro de terreno, devidamente cercado, afastado dos limites 

das vias públicas, no mínimo, 5m (cinco metros) e dispor de área de circulação que permite a livre 

movimentação dos veículos de transporte, exceto para aqueles já instalados e que não disponha de 

afastamento em relação às vias públicas, os quais poderão funcionar desde que as operações de 

recepção  e  expedição  se  apresentem  interiorizadas.  Não  será  autorizado  o  funcionamento  ou 

construção de matadouro de aves quando localizado nas proximidades de outros estabelecimentos, 

que  por  sua  natureza,  possam  prejudicar  a  qualidade  dos  produtos  destinados  à  alimentação 

humana, que são processados nesses estabelecimentos de abate.

3. Todas as dependências do abate deverão ter  “pé-direito” mínimo de 4,00m (quatro metros). 

Poderá  ser  reduzido  para  3,0m  (três  metros)  se  as  dependências  onde  manipulam  produtos 

comestíveis sejam climatizadas.

4. A  água  consumida  em  todo  estabelecimento,  qualquer  que  seja  o  seu  emprego,  deverá 

apresentar obrigatoriamente as características de potabilidade especificadas no art. 24 do Decreto 

Estadual 4.019 da Lei Estadual 11.904 (Regulamento de Inspeção e Fiscalização de produtos de 

origem animal no Estado de Goiás). Será obrigatoriamente clorada com garantia de sua inocuidade 

microbiológica, independente de sua procedência.

5. O consumo médio de água em matadouros avícolas poderá ser calculado tomando-se por base o 

volume de 30 litros de água por ave abatida,  incluindo-se aí  o consumo de todas as seções do 

matadouro.

6. O gelo utilizado na indústria, especialmente no pré-resfriamento de carcaças e miúdos, deverá 

ser produzido com água potável, preferentemente, no próprio estabelecimento e ser instalado em 



seção à parte, localizado o mais próximo possível do local de utilização.

7. Dispor  de  equipamento  e  instalações  para  a  produção de vapor  e/ou  água quente para uso 

diverso  e  com capacidade  suficiente  às  necessidades  do  abatedouro.  A “casa  de  caldeira”  será 

construída  afastada  3,0m  (três  metros)  de  qualquer  construção,  além  de  atender  às  demais 

exigências da legislação específicas.

8. Dispor  de  iluminação  natural  e  artificial  abundante,  bem  como  de  ventilação  adequada  e 

suficiente em todas as dependências.

9. Possuir piso de material impermeável, resistente à abrasão e à corrosão, com declive de 1,5 a 

3,0% em direção às  canaletas  para facilitar  o escoamento das águas  residuais,  bem como para 

permitir  uma  fácil  lavagem  e  higienização.  Poderão  ser  usados  materiais  do  tipo  “gressit”, 

“korudur”, cerâmica industrial, cimento ou outros materiais, desde que aprovados pela Inspeção.

10. Deverão ser arredondados os ângulos formados pelas paredes entre si e por estas com o piso.

11. As paredes  devem ser lisas,  resistentes e impermeabilizadas,  como regra geral,  até a altura 

mínima de dois metros ou totalmente,  quando necessário,  com azulejos de cor clara ou similar 

material do tipo “gressit” ou outro aprovado pela Inspeção. Deverão ser rejuntados com cimento (ou 

massa  apropriada)  de  cor  branca  ou  clara  com tratamento  antifúngico,  mantendo  espaçamento 

mínimo entre  si.  Não será  permitida  a  utilização de materiais  do tipo “elementos  vazados” ou 

“combogó” nas áreas industriais de processamento, inclusive na plataforma de recepção de aves e 

graxarias, uma vez que são de difícil higienização e propiciam retenção de poeira, detritos, etc.

12. Os parapeitos das janelas devem ser chanfrados (ângulo de 45º) e impermeabilizados para evitar 

o acúmulo de água e sujeira, e instalados, no mínimo, a dois metros do piso inferior, providas de 

telas milimétricas não oxidáveis, à prova de insetos, e removíveis, sendo dimensionadas de modo a 

propiciarem suficiente iluminação e ventilação natural.



13. As portas de acesso de pessoal e de circulação interna deverão ser do tipo vaivém e serem de 

material não oxidável, impermeável e que seja resistente às higienizações, não se permitindo o uso 

de madeira.

14. O forro será construído de lage de concreto, ou outro material de superfície lisa resistente à 

umidade  e  vapores,  construído  de  modo  a  evitar  o  acúmulo  de  sujeira,  de  fácil  lavagem  e 

higienização,  podendo  o  mesmo  ser  dispensado  nos  casos  em que  a  cobertura  e  estrutura  for 

metálica,  refratária  ao calor  solar  e que proporcione uma perfeita vedação à  entrada de poeira, 

insetos, pássaros, etc.

15. Dispor  de  dependência  de  uso  exclusivo  para  recepção  dos  produtos  não-comestíveis  e 

condenados.  A dependência  deverá  ser  construída  com  paredes  até  o  teto,  não  comunicando 

diretamente com as dependências que manipulam produtos comestíveis.

16. Para  os  estabelecimentos  que  realizarem  cortes  e/ou  desossa  de  aves  devem  possuir 

dependência própria, exclusiva e climatizada, com temperatura ambiente não superior a 12ºC.  Esta 

seção  deverá  dispor  de  equipamento  de  mensuração  para  controle  e  registro  da  temperatura 

ambiente,  de lavatórios  e  esterilizadores  distribuídos  adequadamente e  poderá ser  localizada na 

seção de embalagem primária e classificação de peso desde que não interfira no fluxo operacional 

de  embalagem e  classificação.  A temperatura  das  carnes  manipuladas  nesta  seção  não  poderá 

exceder 7ºC.

17. Para os estabelecimentos que realizam a produção de carne temperada de aves devem possuir 

dependência exclusiva para o preparo de tempero e armazenagem de condimentos.

 

18. Os  equipamentos  e  utensílios,  tais  como mesas,  calhas,  carrinhos  e  outros  continentes  que 

recebam  produtos  comestíveis,  serão  preferentemente  de  constituição  metálica  de  material 

inoxidável,  permitindo  uma  perfeita  lavagem  e  desinfecção.  Caixas  e  bandejas  ou  recipientes 

similares, poderão ser de plásticos apropriados às finalidades, jamais se admitindo o uso de madeira 

e recipientes de alvenaria. Deverá haver seção própria e exclusiva para a sua higienização, dotada 



de água quente (85ºC) e vapor,  e deverão ser depositados em local próprio,  isolados do piso e 

separados do local de recepção e higienização.

19. Os  equipamentos  fixos,  tais  como:  escaldadores,  depenadeiras,  calhas  de  evisceração,  pré-

resfriadores, tanques, esteiras transportadoras, etc., deverão ser instalados de modo a permitir a fácil 

higienização dos mesmos e das áreas circundantes, guardando-se um afastamento mínimo de 1,20m 

(um metro e vinte centímetros) das paredes e 0,30m (trinta centímetros) do piso, com exceção da 

trilhagem aérea que deverá guardar  sempre a distância  mínima de 0,30 (trinta  centímetros)  das 

colunas e paredes, especificamente, a calha de evisceração, cujo afastamento das paredes deve ser 

inferior a 2,0m (dois metros) na lateral em que se posicionam os funcionários e a área de Inspeção 

final, e 1,0m (um metro) na lateral oposta quando nessa não houver manipulação.

 

20. Dispor, nos locais de acesso às dependências e interiores, de pias para lavagem das mãos e 

botas, se possível acionada por pedal, providas de sabão líquido e toalhas descartáveis.

 

21. Dispor de rede de esgoto em todas as dependências, com dispositivo que evite o refluxo de 

odores e a entrada de roedores e outros animais, ligados a tubos coletores e estes ao sistema geral de 

escoamento de águas servidas, dotada de canalização com diâmetro apropriado e de instalação para 

a  retenção  de  gordura,  resíduos  e  corpos  flutuantes,  bem  como  dispositivo  para  a  depuração 

artificial das águas servidas e de conformidade com as exigências dos órgãos oficiais responsáveis 

pelo controle do meio ambiente.

 

22. Dispor  de  esterilizadores  fixos  ou  móveis  para  a  esterilização do instrumental  de  trabalho, 

providos de água quente à temperatura mínima de 85°C (oitenta e cinco graus centígrados).

 

23. Os vestiários e sanitários deverão ser separados do corpo da indústria, para cada sexo, e em 

proporção adequada ao número de funcionários. Na seção de vestiários destinados à troca de roupas 

devem ser equipados com dispositivos para guarda individual de pertences e quando dispuser de 

armários,  serão de estrutura metálica ou outro material  de fácil  limpeza e ventilados.  Deve ser 

observada a perfeita separação da roupa comum, dos uniformes de trabalho. Dispor de vestiários, 



lavatórios e sanitários separados para o pessoal que manipule aves vivas e resíduos não comestíveis.

 

24. Dispor de dependência própria para a lavagem, desinfecção e depósito de gaiola próximo a 

recepção das mesmas.

25. Dispor  de  área  coberta  para  recepção  das  gaiolas  com  as  aves,  com  piso  de  material 

impermeável, resistente à corrosão e abrasão, com ligeiro caimento no sentido dos ralos, provida de 

ponto de água, com pressão suficiente para facilitar a lavagem e higienização do local.

 

26. Dispor de sala de abate dividida em duas zonas, ou seja, zona suja e zona limpa. Na zona suja, 

dispor de espaço mínimo e equipamentos que permitam as operações de: Atordoamento, sangria, 

escaldagem e depenação. Na zona limpa, dispor de espaço mínimo e equipamentos que permitam as 

operações  de:  evisceração,  limpeza,  manipulação de  miúdos,  resfriamento  e  embalagem,  e  que 

preservem a higiene do produto final, antes da deposição na câmara fria ou expedição.

 

27. Dispor de área coberta para a expedição de produtos já inspecionados.

28. Dispor  de  depósito  para  guarda  de  embalagens,  recipientes,  produtos  de  limpeza  e  outros 

materiais  utilizados  no  abatedouro.  Para  o  material  de  embalagem  primária,  deverá  haver 

dependência própria e  exclusiva,  podendo ou não ficar junto ao prédio industrial.  O local  para 

depósito  e/ou  montagem de  caixas  de  papelão (embalagem secundária)  deverá  ser  específico  e 

separado,  com  fluxo  adequado  de  abastecimento.  Não  se  permite  o  depósito  de  embalagens 

diretamente no piso.

29. Dispor  de  dependências  quando  necessário,  para  uso  como  escritório  da  administração  do 

estabelecimento, inclusive para o pessoal do Serviço de Inspeção Sanitária Estadual, separadas do 

matadouro e localizadas na entrada do local.

30. Todas as vezes que for necessário, a Inspeção Estadual determinará a substituição, raspagem, 

pintura e reforma de pisos, paredes, tetos, equipamentos, etc. de seu estabelecimento.
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Observação: Todas as orientações de construção para estabelecimentos que produzem produtos de 
origem animal foram retiradas da legislação específica. Os textos acima são apenas orientativos e 
NÃO substituem a necessidade de conhecer a legislação. Um médico veterinário, que atua na área 
de alimentos, é o profissional preparado para orientar sobre o assunto.



ANEXO

MEDIDAS FÍSICAS DO PROCESSO (Aves)
mínimo máximo padrão

Plataforma/caminhões – repouso (tempo) 1,5h 2,5h 2h
Pendura até sangria (tempo) 2’ 3’ 2’30”
Insensibilização até sangria (tempo) 8” 12” 10”
Insensibilização (voltagem) 0 30 15
Túnel sangria (tempo) 2’30” 4’ 3’
Escaldagem (tempo) 1’05” 1’20” 1’10”
Escaldagem (ºC) 59ºC 61ºC 60ºC
Escaldagem – pesc./cab. (tempo) 8” 12” 10”
Escaldagem – pesc./cab. (ºC) 78ºC 82ºC 80ºC
Escaldagem – Pés (tempo) 8” 12” 10”
Escaldagem – pés (ºC) 85ºC 92ºC 90ºC
Sangria até evisceração (tempo) - 15’ 10’
Beneficiamento moelas (tempo) 30” 2’ 1’
Resfriamento miúdos (tempo) 6’ 10’ 8’
Resfriamento miúdos água/gelo (ºC) 1ºC 3ºC 2ºC
Miúdos após resfriamento (ºC) - 8ºC 6ºC
Resfriamento pesc./cab. (tempo) 8’ 12’ 10’
Resfriamento pesc./cab. – água/gelo (ºC) 1ºC 3ºC 2ºC
Pescoço/cabeça após resfriamento (ºC) - 8ºC 6ºC
Resfriamento pré-schiller – carcaça (tempo) 10’ 15’ 12’
Água resf. Pré-schiller (ºC) 15ºC 20ºC 18ºC
Resfriamento schiller – carcaça (tempo) 12’ 18’ 15’
Água/gelo – resfriamento schiller (ºC) 1ºC 3ºC 2ºC
Pré-schiller renovação água por cabeça (L) 1,8 2,2 2
Schiller – renovação água por cabeça c/ ou sem glicol 1,2 1,7 1,5
Carcaça saída pré-schiller (ºC) - 22ºC 20ºC
Carcaça saída schiller (ºC) - 8ºC 6ºC
Gotejamento após resfriamento (tempo) - 8ºC 6ºC
Absorção após gotejamento (%) M.I. 7 9 8
Absorção após gotejamento (%) M.E. 4 6 5
Após gotejamento p/ túnel – embalagem (tempo) - 10’ 8’
Sala de cortes (ºC) 9ºC 12ºC 10ºC
Cortar, pesar, pesar até túnel (tempo) - 20’ 15’
Produto resfriado túnel (tempo) 1,5 h 1,5 h 1,5 h
Produto após resfriado túnel (tempo) -4ºC 0ºC -3ºC
Túnel cong./resf. (ºC) -45ºC -35ºC -40ºC
Estocagem produto resfriado(ºC) -6ºC -2ºC -4ºC
Congelamento produto M.I. (tempo) 4 h 6 h 5 h
Produto congelado M.I. (ºC) -15ºC -10ºC -12ºC
Congelamento produto M.E. (tempo) 4,5h 8h 6h
Produto após congelamento M.E. (ºC) - -16ºC -18ºC
Estocagem produtos congelados M.I. – M.E. (ºC) - -18ºC -22ºC
Ante-câmara túnel/estocagem (ºC) - 8ºC 6ºC
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