
 

 

 

 

 
 

 

 

Avenida Carlos Drumond de Andrade, 1460 Japiim 
Conj. Atílio Andreazza. ULBRA, Bloco G, 1º andar 
Fone: (92) 99192-3067 / 99983-1176 
Manaus-AM-CEP 69077-730 
Email: gabinete@adaf.am.gov.br 

 

Secretaria de 
Produção 
Rural 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agência de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Estado do Amazonas - ADAF 

Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal 
 
 

SIE - AM – Serviço de Inspeção Estadual 
 

Contato: (92) 99138-4073 
E-mail: gipoa@adaf.am.gov.br 

gipoa.adaf@gmail.com 

 
 

Manaus – AM 
2020 

 

MANUAL 
GRANJA AVÍCOLA 



 

 

 

 

 
 

 

 

Avenida Carlos Drumond de Andrade, 1460 Japiim 
Conj. Atílio Andreazza. ULBRA, Bloco G, 1º andar 
Fone: (92) 99192-3067 / 99983-1176 
Manaus-AM-CEP 69077-730 
Email: gabinete@adaf.am.gov.br 

 

Secretaria de 
Produção 
Rural 
 

 

 

REGISTRO DE GRANJA AVÍCOLA 
 

Para o registro de estabelecimentos que produzem ovos na Agência de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas – ADAF, junto ao Serviço de Inspeção 
Estadual do Amazonas - SIE/AM, se faz necessário cumprir as etapas de aprovação 
documental, conforme legislação em vigor Lei 4.223, de 08 de outubro de 2015 
regulamentada pelo Decreto 41.537, de 21 de novembro de 2019. 
 
1ª ETAPA: DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO SANITÁRIA DO TERRENO 

 1.Requerimento de Vistoria Prévia do Terreno (com a finalidade de produção do 
estabelecimento); 

 2. Cópia do RG e CPF do Produtor rural / Proprietário e Sócios da Empresa / 
Presidente da Cooperativa/Associação;  

 2.1 Cópia do RG e CPF e Procuração do Procurador; 

 3. Croqui de Localização do Terreno; 

 4. Cópia de Registro no Cartório de Imóveis ou Escritura de compra e venda ou Título 
Definitivo ou Outro Comprovante de Terreno; 

 5. Contrato de Locação; 

 6. Licença Prévia (LP) Ambiental de Terreno Junto ao IPAAM ou Licença Municipal 
Ambiental (nos casos Permitidos); 

 7. Cópia de Inscrição de Produtor Rural (IDAM); 

 8. Cópia de Inscrição Estadual (SEFAZ); 

 9. CNPJ Compatível com a Atividade Desenvolvida; 

 10. Requerimento Solicitando Alteração de CNPJ; 

 11. Cópia de Comprovante de Endereço da Empresa (água, luz); 

 12. Laudo de Inspeção de Terreno Emitido pela GIA/ADAF; 
 
OBS: Os estabelecimentos que se enquadram na Resolução do CONAMA n° 385/2006 
são dispensados de apresentar a Licença Ambiental Prévia, sendo que no momento de 
iniciar suas atividades, devem apresentar somente a Licença Ambiental Única. 

 
2ª ETAPA: DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO 

 13. Requerimento Solicitando Aprovação Prévia de Projeto de Construção; 

 14. Termo de Compromisso; 

 15. Cópia do Contrato Social e Alterações / Estatuto Social, Alterações e Atas das 
Assembleias Gerais / Requerimento de empresário;  

 16. Contrato de Arrendamento; 

 17. Licença de Instalação IPAAM (LI); 

 18. Análise da Água; 
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 19. ART do Médico Veterinário ou Profissional Responsável Técnico (verificar o período 
de validade); 

 20. Memorial Econômico Sanitário Assinado pelo RT; 

 21. Memorial Descritivo da Construção assinado pelo Responsável da Obra; 

 22. ART ou RRT do Responsável da Obra; 

 23. Alvará de Funcionamento Expedido pela Prefeitura (verificar o período de validade); 

 24. Planta baixa ou croqui de cada pavimento na escala de 1:100 (um por cem); 

 25. Planta baixa ou croqui com layout dos equipamentos na escala de 1:100 (um por 
cem);  

 26. Planta baixa de situação; 

 27. Fachadas principais na escala de 1:50 (um por cinquenta); 

 28. Cortes longitudinal e transversal na escala de 1:50 (um por cinquenta); 

 29. Planta hidráulica e sanitária na escala de 1:100 (um por cem); 

 29.1. Planta de fluxo de produção e de movimentação de colaboradores; 

 30. Laudo de Aprovação de Projeto de Construção Emitido pela ADAF; 
 
OBS: Tratando-se de agroindústria rural de pequeno porte, as plantas poderão ser 
substituídas por croquis a serem elaborados por proprietário, engenheiro, técnico ou 
técnicos do serviço de extensão rural do Estado. 

 
3ª ETAPA: DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS BÁSICOS PARA INSTALAÇÃO DA 
INSPEÇÃO ESTADUAL 

 31. Registro/Aprovação dos Carimbos/Rótulos de cada Produto/Subproduto 
Industrializado pelo Estabelecimento; 

 32. Manual de Autocontrole; 

 33. Licença de Operação (LO) do IPAAM (verificar o período de validade); 

 34. Controle de pragas (verificar o período de validade); 

 35. Atestado de saúde dos funcionários da produção (verificar o período de validade); 

 36. Laudo Técnico Sanitário do Estabelecimento Emitido pela ADAF (Vistoria Final); 

 37. Título de Registro no SIE-AM. 
 
OBS 1: A ADAF deverá estar com toda a documentação solicitada para compor o 
processo de registro da indústria por ocasião da vistoria final, concessão do 
número de registro e implantação do Serviço de Inspeção Estadual. 
OBS 2: As informações complementares e detalhadas estão no Manual de 
Orientação Processual para aquisição do SIE (Para maiores esclarecimentos e 
informações consultar o site da ADAF e fazer o download do manual). 
OBS 3: Estabelecimento Agroindustrial de Pequeno Porte: agricultura familiar, 
área construída não superior a 250 m², produção máxima de 72.000 dúzias de 
ovos por mês. (De acordo com o Decreto Estadual 41.537, Art. 10°, inciso XXIX, 
alínea e). 
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ESTRUTURA FÍSICA DA GRANJA AVÍCOLA 
 

 A sala de produção deverá possuir iluminação e ventilação adequada; 

 A altura terá o pé direito com altura mínima de 3,00m para as dependências correspondentes 

em novas construções, ou mínimo de 2,70m em casos de construções já existentes; 

 Possuir forro de material adequado em todas as dependências. O forro será dispensado nos 

casos em que a cobertura for de estrutura metálica; 

 Paredes e separações deverão ser revestidas ou impermeabilizadas, com material 

adequado, devendo ser construídas de modo a facilitar a higienização. Proibido o uso de 

madeira, exceto se forem revestidas de material aprovado pelo SIE; 

 As paredes deverão ser lisas, de cor clara, resistentes e impermeabilizadas (como regra 

geral), até a altura mínima de dois metros e quando forem azulejadas devem ser rejuntadas 

com cimento ou massa apropriada; 

 As janelas deverão ser de caixilhos não oxidáveis, providas de telas milimétricas não 

oxidáveis à prova de insetos, sendo dimensionadas de modo a proporcionarem suficiente 

iluminação e ventilação naturais;  

 O material empregado na construção das portas deverá ser impermeável, resistente às 

higienizações e não oxidável; 

 Possuir piso convenientemente impermeabilizado, liso e antiderrapante com material 

adequado; 

 Dispor de rede de esgoto adequada, construída de forma a facilitar a higienização, evitando 

o refluxo de odores e a entrada de roedores e outros animais; 

 Dispor de equipamentos e utensílios adequados, de fácil higienização, resistentes à 

corrosão e que não permitam o acúmulo de resíduos, sendo que a localização dos 

equipamentos deverá atender a um bom fluxo operacional evitando a contaminação 

cruzada; 

 Deverá existir barreira sanitária completa nos acessos ao interior do entreposto, constituída 

de: lavador de botas de acionamento automático, com escova e detergente; lavatórios de 

mãos de acionamento automático; sabão líquido inodoro; papel toalha não reciclável ou 

outro aprovado pelo SIE e lixeira com tampa; 

 Dispor de rede de abastecimento de água, com instalações apropriadas para 

armazenamento e distribuição, suficiente para atender as necessidades do trabalho no 

entreposto; 
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 Dispor de uma única unidade de sanitário/vestiário para estabelecimento agroindustrial rural 

de pequeno porte com até 8 (oito) trabalhadores, sendo que poderá ser utilizado sanitários 

já existentes na propriedade, desde que não fiquem a uma distância superior à 40m e o piso 

entre o sanitário/vestiário e o entreposto seja pavimentado e de acesso fácil; 

 Os banheiros terão sempre lavatórios de mãos providos de sabão liquido inodoro, papel 

toalha e lixeira com tampa; 

 Todo o pessoal que trabalha com produtos comestíveis, desde o recebimento até a 

expedição, deverá usar uniformes claros, em perfeito estado de higiene e conservação, 

composto por calça, camisa, boné ou touca e botas; 

 Materiais de limpeza e embalagens devem possuir dependência exclusiva para seu 

armazenamento; 

 A limpeza do entreposto deve ser contínua, porém, enfatizada nos intervalos e fim da 

produção; 

 A ovoscopia, prática de extrema importância na inspeção dos ovos, deverá ser realizada na 

recepção, onde serão retirados da linha de produção todos os ovos estragados, trincados 

ou impróprios para consumo. Sendo assim, somente ovos de qualidade serão classificados 

e embalados.  
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MODELO DE ESTABELECIMENTO AGROINDUSTRIAL RURAL DE PEQUENO PORTE 

 (Menor que 250 m²) 
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ANEXO I 
 

REQUERIMENTO PARA VISTORIA PRÉVIA DO TERRENO 
 
 
 
 

Ilmo. Sr. Diretor Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do 
Amazonas – ADAF 
 
Alexandre Henrique Freitas de Araújo 

 
 
 
 
Eu, ________________________________________________________, 

inscrito no CNPJ/CPF sob o n° _____________________, abaixo assinado, desejando 

construir um Entreposto de Ovos, localizado em 

_____________________________________________________ ponto de referência 

_________________________________________________ no município de 

______________________/AM, venho mui respeitosamente requerer a Vossa Excelência 

que se digne em mandar vistoriar o terreno e autorizar a preparação da documentação 

necessária para a construção do referido estabelecimento industrial. 

 
Nestes Termos 
 
Pede Deferimento. 
 
 
Local e data: 
 
 
 
 

                                 _______________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Requerente 

 
Contato Telefônico e  
Endereço Eletrônico:  
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REQUERIMENTO SOLICITANDO APROVAÇÃO PRÉVIA 
DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO 

 
 

Ilmo. Sr. Diretor Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do 
Amazonas – ADAF 
 
Alexandre Henrique Freitas de Araújo 
 
 
 

Eu, _________________________________________________________, 

inscrito no CNPJ/CPF sob o n° _____________________, representando o 

estabelecimento denominado _________________________________, localizado em 

________________________________________________________, no município de 

______________________/AM, venho mui respeitosamente requerer a Vossa Excelência 

a aprovação das plantas e memoriais descritivos da construção e econômico-sanitário, 

visando o registro do mesmo.  

 

  Para tanto, em anexo as plantas e demais documentos necessários. 

 
Nestes Termos 
 
Pede Deferimento. 
 

 
 
 

_____________________ 
 Local e data 

 
 

 
_____________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Requerente 
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ANEXO III 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
 
 
  Que faz a firma ________________________________________________ 

com sede em _______________________________________________________, 

no município de _________________________, Estado do Amazonas, perante o 

Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E.), pelo Diretor Presidente da Agência de Defesa 

Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas – ADAF, concorda em acatar as 

exigências contidas no Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos 

de Origem Animal – RIISPOA , de acordo com o Decreto nº 10.468, de 18 de agosto 

de 2020, combinado com o Decreto nº 41.537, de 21 de novembro de 2019, sem 

prejuízo de outras que venham a ser determinadas. 

  Fica ainda ciente, que quaisquer obras só poderão concretizar-se após a 

aprovação prévia do projeto pela Gerência de Inspeção Animal da Agência de Defesa 

Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas – ADAF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________ 

Local e Data 

 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO IV 
 

MEMORIAL ECONÔMICO SANITÁRIO 
 

1. Nome da firma, do proprietário ou arrendatário; 
2. Denominação do estabelecimento; 
3. Localização do estabelecimento; 
4. Finalidade do estabelecimento; 
5. Capacidade máxima diária do estabelecimento; 
6. Produto(s) que pretende fabricar; 
7. Procedência da matéria prima: 

 Se os ovos forem de origem própria, deverá ser comprovado o controle sanitário dos 
animais; 

 Se os ovos forem de origem de outra granja, esta deve ser cadastrada como fornecedora 
de ovos na GIPOA; 

8. Mercado de consumo; 
9. Número aproximado de empregados (mulheres e homens); 
10. Descrição de telas à prova de insetos, cortinas de ar e molas de vaivém nas portas; 
11. Descrição do processo industrial: 

 Transporte; 

 Recepção; 

 Classificação; 

 Embalagem; 

 Distribuição; 

 Fluxograma de produção (para cada produto); 

 Equipamentos industriais (denominação, quantidade, capacidade total e unidade de 
medida); 

 Sistema de armazenamento; 

 Sistema de refrigeração, quando for o caso; 

 Sistema de iluminação e ventilação; 

 Suprimento de energia elétrica; 

 Produtos químicos utilizados na higienização e desinfecção dos equipamentos; 

 Água de abastecimento (procedência e volume de evasão, processo de captação, 
sistema de tratamento, depósito e sua capacidade e distribuição); 

 Destino das águas servidas, esgotos, meios empregados para depuração das águas 
servidas antes de lançadas nos esgotos, rios, riachos, etc; 

 Deposição de resíduos industriais e domésticos; 

 Indicação da existência de indústrias ou outros estabelecimentos que por sua 
natureza produzam mau cheiro, nas proximidades do estabelecimento; 

12. Aproveitamento de resíduos não comestíveis; 
13. Controle de Pragas e Roedores. 

 
_________________________ 

Local e Data 

      
 
___________________________                        _________________________________ 
         Assinatura do proprietário                                       Assinatura do Médico Veterinário/ RT 
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ANEXO V 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO 
 
 

1. Nome da firma interessada no projeto; 

2. Localização do estabelecimento; 

3. Natureza do estabelecimento; 

4. Responsável pelo projeto; 

5. Área do terreno; 

6. Área a ser construída; 

7. Área útil; 

8. Recuo do alinhamento da rua; 

9. Duração provável da obra; 

10. Argamassa; 

11. Fundação; 

12. Pé direito; 

13. Cobertura; 

14. Descrição do teto das salas de elaboração dos produtos comestíveis; 

15. Portas (dimensões e material - especialmente das câmaras frias); 

16. Revestimento geral; 

17. Pavimentação; 

18. Esquadrias; 

19. Impermeabilização (discriminar o material a ser empregado no piso e nas paredes das 

diferentes dependências); 

20. Instalações de água; 

21. Sistema de esgoto (detalhes sobre o modo e processo de depuração antes de ser 

lançado na corrente d'água); 

22. Pintura geral; 

23. Custo provável da obra. 

 

 
 

 
 

__________________________ 

                Local e Data 
 

 
______________________________________ 
        Assinatura do responsável técnico 
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ANEXO VI 
 

TABELA DE TAXAS 
 

 

1° ETAPA VALOR UNIDADE 

Requerimento de Vistoria Prévia do 
Terreno e Emissão do Laudo 

50,00 Por vistoria 

2° ETAPA   

Requerimento de Solicitação de 
Aprovação do Projeto e Emissão do 
Laudo 

130,00 Por projeto 

3º ETAPA   

Aprovação e registro de produto e rótulo 50,00 Por produto 

Vistoria final e emissão de Laudo 50,00 Por vistoria 

Emissão do título de registro de SIE-AM  
(validade 12 meses) 

400,00 Por título 

Renovação de registro no SIE-AM 
(anualmente) 

250,00 Por título 

 
 
 


