
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO 
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

NORMAS DE CONSTRUÇÃO
LEITE E DERIVADOS



NORMAS DE ORIENTAÇÃO PARA ESTABELECIMENTOS DE LEITE E DERIVADOS 

1. O terreno deverá ser distante de pontos produtores de odores desagradáveis e/ou de poluentes de 

qualquer natureza.

2. A construção deverá atender às normas urbanísticas e códigos de posturas estaduais e municipais.

3. Localizar-se, preferentemente no centro do terreno, afastados das vias públicas ou outras divisas, 

no mínimo 5 metros.

4. A área do estabelecimento deverá ser delimitada de forma a não permitir a entrada de animais e 

de pessoas estranhas. Quando existir local de ordenha este deverá ser afastado de, no mínimo, 50 

metros.

5. Dentro da área industrial, os locais de circulação de pessoas ou veículos deverão ser construídas 

de forma que os raios solares, o vento e a chuva não prejudiquem os trabalhos industriais.

6.  Os  estabelecimentos  deverão  ter,  no  mínimo,  conforme  a  classificação,  dependências  para 

recepção de matéria prima, fabricação,  Câmara  fria,   salga, maturação e expedição.

7. O pé direito deverá ter 3,50m nas salas de fabricação; 3,00m nas plataformas e laboratório e 

lavagem  de  vasilhame;  2,80m  nos  vestiários  com  instalação  sanitária  e  2,50m  nas  câmaras 

frigoríficas. As plataformas de recepção e expedição deverão ter cerca de 0,80m de altura do solo.

8.  Os  pisos  das  salas  deverão  ser  impermeáveis,  resistentes  a  impacto,  a  ácidos  e  álcali,  com 

declividade  de  cerca  de  2% em direção  aos  ralos,  com os  ângulos  formados  com as  paredes 

arredondadas.

9. As paredes em alvenaria deverão ser lisas, impermeabilizadas, no mínimo 2 metros de altura, 



com material de cor clara e aprovada pela inspeção, não se permitindo o uso de tintas descamáveis 

onde manipula produtos comestíveis.

10. As portas e janelas deverão ser lisas, de material de fácil higienização, não se permitindo o uso 

de madeiras. Os peitorais das janelas quando existentes devem ser inclinados.

11. Todas as aberturas de comunicação com o exterior devem ser providos de telas milimétricas, à 

prova de insetos.

12. A iluminação e ventilação naturais devem ser calculadas conforme a necessidade do trabalho da 

sala. A ventilação artificial quando necessária deverá ser feita através de exaustores.

13.  O  teto  deverá  ser  de  material  resistente  ao  vapor,  à  umidade  e  de  fácil  higienização, 

proporcionando vedação completa, não se permitindo o uso de madeiras à vista.

14. Deve ser prevista uma área para higienização e guarda latões que condicionem o leite.

15. A área de recepção de leite e vasilhame, por ser considerada área “suja” deve ser separado por 

meio de paredes das áreas de fabricação.

16. As tubulações e conexões por onde circulam o leite deverão ser de aço inoxidável.

17. Dispor de dependência própria e exclusiva de embalagens e de condimentos.

18. Nas salas em que se manipulam produtos comestíveis deve haver lavatórios acionados a pedal, 

para lavagem das mãos. A entrada da sala de comunicação com o exterior deve ter lavatórios para as 

mãos e botas, não se tolerando pedilúvios.

19.  Escritórios,  vestiários,  almoxarifado,  depósito,  etc.  deverão  ser  construções  independentes. 

Quando fizerem parte do bloco industrial deverão ter obrigatoriamente entradas independentes.



20.  As  salas  de  manipulação  de  produtos  deverão  ter  fontes  de  água  fria  e  a  vapor  para  a 

higienização das instalações, equipamentos e utensílios.

21. A água utilizada na fábrica deve ser potável e clorada, tendo como referência à necessidade de 6 

litros de água para cada litro de leite recebido.

22. A rede de esgoto das dependências industriais deve ser separada da rede de esgoto dos sanitários 

e vestiários. O sistema utilizado para tratamento das águas de esgoto deverá ser aprovado pelo 

órgão competente do meio ambiente.

23. Os funcionários que manipulam matérias-primas e produtos deverão usar uniformes limpos e 

portar carteira de saúde. Os uniformes dos manipuladores de produtos comestíveis compor-se á de 

macacão, ou calça e camisa e protetor para os cabelos, todos em cor branca, permitindo-se outra cor 

de tom claro à juízo da inspeção.

24. Todos os estabelecimentos de laticínios deverão manter o controle de qualidade de suas 

operações e produtos mediante análises frequentes, em laboratório próprio ou não, assegurando a 

inocuidade  e  os  padrões  dos  alimentos  produzidos.  Esse  controle  deverá  ser  instruído  por  um 

Responsável Técnico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL.  Ministério  da  Agricultura  e  do  Abastecimento.  Portaria  nº  368,  de  04/09/97  – 
Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico Sanitárias e de Boas Práticas de Elaboração 
para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos, 1997.

BRASIL.  RIISPOA -  Regulamento  da  Inspeção  Industrial  e  Sanitária  de  Produtos  de  Origem 
Animal. Decreto n0 30.691, de 29 de março de 1952.



GOIÁS - Lei Estadual 11.904 de 09 de fevereiro de 1993.

GOIÁS - Decreto 4019 de 09 de julho de 1993. 

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.
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