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RESUMO
Este trabalho tem por finalidade estudar a viabilidade da implantação de uma
unidade de incubação de pintainho de 1 dia na cooperativa Coasul.
Para a execução deste trabalho, foi necessário realizar uma pesquisa de caráter
exploratório descritivo, onde foi feita uma entrevista com a direção e corpo técnico
da empresa CASP e posteriormente, aplicado um questionário para a extração das
informações para o andamento dos trabalhos. A CASP é uma empresa de referencia
nacional de incubação de ovos, para produção de pintainhos de 1 dia.
Além da empresa CASP, foram feitas pesquisa em demais empresas parceiras da
CASP, para complementar as informações necessárias para a elaboração do
projeto.
Palavras-chave: Incubatório, Implantação.

ABSTRACT
This work aims to study the feasibility of installing a hatchery chick 1 day in
cooperative Coasul.
For the execution of this work, it was necessary to perform an exploratory descriptive
research, where an interview was conducted with the leadership and staff of the
company CASP and subsequently surveyed for the extraction of information for the
progress of work. The CASP is a company of national reference incubation of eggs to
produce chicks of 1 day.
Besides the company CASP were made in search of CASP other partner companies,
to supplement the information necessary for the preparation of the project.
Keywords: Hatchery, Deployment.
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INTRODUÇÃO

A avicultura industrial é uma das atividades agrícolas mais desenvolvidas no
mundo. No Brasil, é impulsionada pela demanda de consumo, pela tecnologia
aplicada, mão de obra existente, extensão territorial, produção de grãos e pela
cultura de nossos produtores rurais. Também temos um controle sanitário muito
eficiente, diminuindo os riscos da atividade.
O incubatório é a unidade produtiva na avicultura responsável pela
incubação, ou seja, onde ocorre o desenvolvimento embrionário dos ovos férteis.
Neste processo os resíduos são oriundos das cascas de ovos, ovos não eclodidos,
ovos inférteis, pintainhos mortos, pintainhos com má formação congênita. Como é
um processo que geram resíduos, precisamos ter atenção especial com a questão
ambiental.
Para que seja um negócio rentável, temos que estar ciente em investir em
produtividade, redução de custo e ser sustentável ao longo do tempo.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

No capitulo 3 apresenta o contexto do negocio e toda sua estruturação e
desenvolvimento do plano. Já no capitulo 4 mostra uma analise mercadológica onde
são apresentado as vantagens competitivas, as necessidades do cliente e por fim o
mercado alvo.
O capitulo 5 mostra a necessidade de mão-de-obra e formato da estrutura
hierárquica. No capitulo 6, apresenta o produto de estudo e sua escala de produção
em um determinado período.
Neste capitulo 7, explica através de um fluxograma o funcionamento da
atividade do incubatório e seus equipamentos necessários para a implantação do
projeto. Para concluir o capitulo 8 apresenta a analise estratégica e os objetivos com
as metas e riscos da atividade do incubatório.
Dentro dos estudos demonstrados no projeto, os números mostram que o
negocio é viável para a Coasul implantar um incubatório de pintainhos de 1 dia.
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3. ESTUDO DA VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE UM INCUBATÓRIO DE
PINTAINHOS DE 1 DIA
3.1 Conceito do Negócio
A produção de pintainhos de 1 dia, pode ser tanto comercializado direto para
clientes externos ou como para sua própria demanda. Este negócio consiste em
comprar os ovos ou ter produção própria dos mesmos, para posteriormente incubar
e produzir os pintainhos de um dia, que serão transferidos para as granjas e criados
até o ponto de abate e posteriormente transferidos para o abatedouro.
Como a Coasul possui uma fábrica de ração, fomento e um abatedouro para
processamento dos frangos, nosso negócio será para a própria demanda interna,
que hoje é suprida pelos fornecedores externos.
3.1.1 Estágio de desenvolvimento
1969 – A união de 43 produtores, com objetivos de unir suas forças, fundou a
Cooperativa Agropecuária Sudoeste Ltda.
2003 – Coasul expande sua área de ação ao longo dos anos e chega a 20
unidades de negócio e um Centro Administrativo.
2004 – Inauguração da primeira fábrica de rações, e lançamento das Rações
Coasul para o mercado.
2007 – Cooperativa altera sua razão social para Coasul Cooperativa
Agroindustrial.
2009 – Inícios da atividade avícola na cooperativa, com o alojamento do
primeiro lote de frangos, para serem abatidos na Coopavel (Cascavel – PR)
2010 – Inauguração de uma nova fábrica de rações para atender os aviários
integrados; Inauguração do Abatedouro de Aves Coasul; Lançamento da marca de
alimentos LeVida.
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Com a entrada da Coasul na atividade avícola, surge a oportunidade de
implantar o incubatório de pintainho de 1 dia, para atender a demanda gerada pelo
fomento e abatedouro de aves, esta oportunidade está diretamente alinhada a
estratégia da Coasul, atendendo assim sua visão de futuro, sua missão e seus
valores.
3.1.2 Visão
Ser a melhor cooperativa de produção agropecuária do Estado do Paraná,
através de ações de caráter econômico, social e educacional:
•

Agregando valor à produção Agropecuária;

•

Fomentando a produtividade;

•

Elevando o padrão de vida dos cooperados, colaboradores e da

comunidade;
•

Percebendo tendências e aproveitando oportunidades de

negócio.
3.1.3 Missão
Contribuir para o crescimento econômico, social e profissional dos
cooperados, Colaboradores e comunidade, através da agregação de valores à
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produção

agropecuária,

industrialização,

comercialização,

produtividade,

respeitando os princípios do cooperativismo e a preservação do meio ambiente.
3.1.4 Valores
•

Honestidade

•

Transparência

•

Comprometimento

•

Trabalho em equipe

•

Planejamento

•

Responsabilidade

•

Justiça

•

Liberdade

•

Competitividade

•

Harmonia

3.2 Apresentação
Dentro do sistema de produção de carnes in natura de aves, a cadeia é
composta por quatro segmentos, sendo eles: Matrizeiros de cria, recria e produção
de ovos, incubatório, fabrica de ração/fomento e abatedouro de aves. Destes ciclos
a Coasul já contempla os dois últimos.
3.3 Oportunidade
O objetivo deste projeto, é implantar um incubatório de pintainhos de 1 dia
para atender a demanda interna da cooperativa.
Com este projeto, estaremos saindo da dependência dos fornecedores
externos, ficando menos vulneráveis ao mercado e mais competitivo com o produto
final de nossa cadeia avícola.
3.4 Diferenciais do negócio
Ter o controle de todo o ciclo de produção da cadeia de carnes nas mãos da
cooperativa. Aproveitando a lucratividade dos nossos fornecedores atuais, para
nosso negócio.
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Isto proporcionará uma diminuição dos custos de produção; melhoria nas
entregas dos pintainhos de 1 dia nas granjas; um controle mais rígido na sanidade e
qualidade; melhor planejamento de incubação, gerando um nascimento de
pintainhos mais uniformes.
3.5 Aspectos legais
A Coasul terá que adquirir uma área para construção do incubatório.
Antes da aquisição do terreno, é importante solicitar uma vistoria extraoficial
junto a SEAB e IAP, para fazer o Georeferenciamento, para verificar se não há
nenhuma inconformidade com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº56 do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 4 de dezembro de 2007 e RESOLUÇÃO
SEMA nº 024, de 14 de julho de 2008, respectivamente.
Não havendo nenhum impedimento, é feita a solicitação oficial para a SEAB
do georeferenciamento, onde irá registrar o ponto junto ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA). Após os procedimentos acimas, providenciar a
documentação necessaria para seu registro perante o MAPA.
Após cadastro no ministerio da agricultura, da-se inicio a parte de licenças
ambientais, que são regidas pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
(SEMA), RESOLUÇÃO Nº24, na qual serão verificadas as reservas legais, rios e
nascentes.
Após essas verificações, da-se inicio ao pedido das licenças previas, licença
de instalação e licença de operação.
No anexo 1 e 2 apresenta-se a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº56 do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 4 de dezembro de 2007 e a
RESOLUÇÃO SEMA Nº 024, de 14 de julho de 2008, que é a parte legal para
seguimos com o empreendimento.
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4. MERCADO E COMPETIDORES

A descrição abaixo mostra como o mercado vem se comportando nos últimos
anos, o consumo per capita, a evolução dos números de aves alojadas, o
crescimento no volume produzido de carne de frango e o comportamento das
vendas no mercado interno e externo.
Segundo dados da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de
Frangos (ABEF), a produção de carne de frango chegou a 12,230 milhões de
toneladas em 2010, em um crescimento de 11,38% em relação a 2009, quando
foram produzidas 10,980 milhões de toneladas.
Com este desempenho o Brasil se aproxima da China, hoje o segundo maior
produtor mundial, cuja produção de 2010 teria somado 12,550 milhões de toneladas,
abaixo apenas dos Estados Unidos, com 16,648 milhões de toneladas, conforme
projeções do Departamento de Agricultura dos EUA (Usda).
O crescimento em 2010 foi impulsionado principalmente pelo aumento de
consumo de carne de frango e pela expansão de 5,1% nas exportações.
Do volume total de frangos produzido pelo país, 69% foi destinado ao
consumo interno, e 31% para exportações. Com isto, o consumo per capita de carne
de frango foi de 44 quilos no ano passado.
Os embarques de 3,819 milhões de toneladas em 2010 representaram um
aumento de 5,1% em relação a 2009, em novo recorde histórico para a carne de
frango, principal produto das exportações avícolas brasileiras. No caso da receita
cambial, de US$ 6,808 milhões, o incremento foi de 17%. O preço médio das vendas
brasileiras foi de US$ 1.782 a tonelada, com um aumento de 11,4%. Dentro do mix
de produtos, as exportações de cortes somaram embarques 1,972 milhão de
toneladas (+5,7%) e receita cambial de US$ 3,534 bilhões (+22,3%).
As vendas de frango inteiro totalizaram 1,488 milhão de toneladas (+6,4%),
com receita de US$ 2,254 bilhões (+17%). As exportações de frango industrializado,
de 168,8 mil toneladas (-1,9%), representaram receita de US$ 465,1 milhões (-5%).
Nos outros produtos os embarques foram de 190,1 mil toneladas, com uma receita
de US$ 553,4 milhões.
O Oriente Médio se manteve como a principal região de destino da carne de
frango brasileira, ao importar 1,365 milhão de toneladas em 2010, ainda que isto
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tenha representado 0,1% a menos em relação a 2009. E a receita cambial foi de
US$ 2,233 bilhão, em um crescimento de 13%. Para a Ásia as exportações foram de
1,008 milhão de toneladas, 6,5% acima do verificado no ano anterior, e a receita
somou US$ 1,920 bilhão, crescimento de 26,4%. No caso da África, o terceiro maior
mercado de destino em volumes, as encomendas foram de 495,3 mil toneladas
(+17,4%) e a receita cambial totalizou US$ 610,5 milhões (crescimento de 3,8%).
A União Europeia respondeu por compras de 471,3 mil toneladas, ou 7,2% a
menos que em 2009. A receita cambial, de US$ 1,2 bilhão, foi 1,8% inferior à do ano
anterior. Para os países das Américas o Brasil exportou 283,1 mil toneladas de
carne de frango, 8% a mais na comparação com o ano anterior, obtendo uma receita
de US$ 476,8 milhões (+9%).
E para os países da Europa extra UE registrou-se o maior crescimento
percentual, em 2010, tanto nos embarques (54% de aumento, chegando a 194 mil
toneladas) quanto na receita (incremento de 70%, passando a US$ 357,2 milhões).
Tabela 1: Evolução da produção de carne de frango em mil tonelada de 2000 à 2010

Fonte:ABEF-Relatório anual/2011

Como vem ocorrendo desde o segundo semestre de 2010, a produção
brasileira de pintos de corte do primeiro semestre de 2012 superou a casa dos três
milhões de cabeças. Mas as crises que afetaram o setor no período – uma logo no
início do ano, quando a produção de carne de frango excedeu a demanda; outra, no
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final do semestre (mas com extensão para o segundo semestre), quando explodiram
os custos das matérias-primas – levaram os produtores a uma significativa
desaceleração. Dela resultou o menor volume produzido nos últimos quatro
semestres.

Mesmo assim, continuam elevados os índices de expansão média da

produção. Assim, considerados apenas os volumes produzidos no primeiro semestre
de cada exercício, entre 2002 e 2012 registrou-se incremento médio de 4,9% ao
ano, índice bem superior ao do crescimento vegetativo da população que, nos 10
anos encerrados em 2010, expandiu-se a uma média pouco superior a 1% ao ano.
É oportuno observar, também, que embora nos últimos 10 anos as exportações
brasileiras de carne de frango tenham se expandido a uma média anual superior a
10%, de 2008 para cá (ou seja, a partir da primeira crise econômica) a expansão
média anual no primeiro semestre de cada novo exercício tem sido inferior a 2%.
Expandir-se a níveis superiores aos das exportações e ao do próprio crescimento
vegetativo da população talvez não causasse maiores problemas ao setor não fosse
o fato, adicional, de que a produtividade atual dos pintos de corte ser bem maior que
a obtida cinco ou dez anos atrás. Em função dela, agravam-se os desafios da
superprodução.
Tabela 2

Evolução da produção em milhões de cabeça de frango de 2002 à 2012.

Fonte: Apinco
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4.1 Análises setoriais
As perspectivas de crescimento de consumos de carnes de aves de 2009 até
2019 serão de 19,54%, para país em desenvolvimento e 8,14%, para países
desenvolvidos, conforme demonstrado no quadro 1.
Quadro 1: Aumento no consumo de carnes, 2009 a 2019.
Países Desenvolvidos
2009
2019
Suíno
23,3
23,5
Frango
25,8
27,9
Bovino
15,0
15,0
Ovelha
1,7
1,4
TOTAL
66,1
68,4
Crescimento
Fonte:Luciano Roppa, 2011

Países em Desenvolvimento
2009
2019
9,2
10,8
8,7
10,4
4,7
5,1
1,6
1,8
24,2
28,1

A produção de carnes de aves tem uma projeção de crescimento entre 2010 e
2030 de 60,7%, o quadro 2 demonstra de maneira clara este crescimento.
Quadro 2: Crescimento da produção de carnes de 2010 a 2030 (milhões de toneladas).
Carne
Carne
Carne de Ovelhas e
Outras
Total de
População
Bovina
Suína
Aves
Cabras
Carnes
Carnes
Humana
2010
65,0
106,9
95,7
12,9
5,6
286,2
6,80
2030
83,6
136,1
153,8
18,2
6,6
398,5
8,20
Aumento%
28,6
27,3
60,7
41,1
17,8
39,2
20,5
Fonte:Luciano Roppa, 2011

4.2 Mercado alvo
O mercado alvo do incubatório de pintainhos de 01 dia será para toda a
demanda apresentada pela Coasul, considerando a necessidade de abastecimento
do abatedouro de aves. O mercado interno atenderá 100% da demanda da Coasul.
4.3 Necessidades do cliente
O cliente final é o abatedouro de aves da Coasul, onde atualmente a
capacidade instalada e para 160.000 aves/dias, totalizando 3.360.000 aves/mês.
Mas, o projeto final da planta é de 320.000 aves/dia, totalizando 6.720.000
aves/mês.
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A tabela 3 mostra a projeção de crescimento de incubação de ovos e
nascimento de pintainhos de 1 dia:
Tabela 3: Projeção de crescimento de incubação e nascimento de pintainhos.
Projeção de crescimento de incubação de ovos
Mês
Ovos incubados/Mês
Quantidades de pintainhos/Mês
1
526.265
436.800
2
1.315.662
1.092.000
3
2.631.325
2.184.000
4
3.420.722
2.839.200
5
4.210.120
3.494.400
Fonte: os autores.

4.4 Vantagens competitivas
Os fornecedores atuais serão nossos balizadores de custo e produção. Com
base nos resultados de produção dos atuais fornecedores buscaremos reduzir os
custos de produção, para que possamos ficar competitivos.
A produção atual será para atender a demanda interna, onde a oportunidade
será na redução de custo de toda a cadeia.
Hoje nossos concorrentes são todos que participam deste mercado de
produção de pintainhos e carne de frango. Após, inicio de nossas atividades, nossos
fornecedores de hoje serão nossos concorrentes de amanhã.
Os concorrentes possuem uma vantagem em relação a Coasul, no know-how
tecnológico no processo de produção de pintainhos de 1 dia.
A vantagem, que a Coasul terá em relação alguns de seus concorrentes é de
possuir o ciclo completo de produção. Em um momento de crise no setor avícola,
quem só produz o pintainho e não o industrializa, poderá não ter mercado neste
momento.
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5. EQUIPE DE GESTÃO
A estrutura organizacional será composta por seis níveis hierárquicos e
exposta na seguinte forma:

Supervisor

Administrativo

Monitores

Operadores de
máquinas

Manutenção
eletrica

Auxiliares de
incubatorios

Para atender a quantidade de 4.377.108 ovos/mês incubados, o custo da
folha de pagamento será aumentada em R$ 74.073,00 e a necessidade de recursos
humanos envolvidos será de 40 novos funcionários.
Para melhor entendimento, a descrição dos cargos, requisitos, atividades,
formação e competências necessárias encontram-se descritas no anexo n° 3
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6. PRODUTOS E SERVIÇOS
O produto proporcionado pela atividade será pinto de 1 dia, o qual será para
atender o próprio demanda. Tendo em mão todo o controle de qualidade,
trabalhando com uma linhagem que vem atender as necessidades da indústria.
Maior beneficio é o controle do ciclo produtivo para chegar no produto final que a
empresa deseja.
No primeiro mês iremos produzir 12,5% da demanda, no segundo mês
31,25% e almejamos atender 100% com 5 meses de operação.
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7. ESTRUTURA E OPERAÇÃO
Segundo a CASP (empresa de assessoria na área) a estrutura exigida, a
operação envolvida e os recursos humanos necessários para a implantação do
incubatório encontram-se descritos no anexo 4 deste plano de negócios.
7.1 Fluxograma do processo de incubatório
A figura 1 ilustra de maneira objetiva o fluxo que o processo de incubação de
pintainhos segue do inicio ao final do processo.
Figura 1: Fluxograma do processo de incubatório
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7.2 Máquinas e equipamentos
Para a efetiva implantação do incubatório de pintainhos são necessárias
máquinas e equipamentos de incubação, classificação de ovos, higienização,
vacinação e sistema de geração de energia térmica, além de diversos utensílios.
Para melhor visualização dos maquinários e equipamentos essenciais para a
operação, optou-se pela sua apresentação e detalhamento no anexo 5.
No anexo 6 apresenta-se a descrição das características dos diversos
ambientes que devem ser considerados quando da construção de um incubatório.
Nos anexos 7 e 8 temos em maior detalhe os materiais complementares para
a efetiva implantação do incubatório, infraestrutura necessária e o memorial técnico
de serviços de instalações elétricas.
No anexo 9 está evidenciado qual será o destino do resíduos e seus r
tratamentos.
No anexo 10 mostra a planta baixa do projeto de incubatório de 1 dia.
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8. ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO

8.1 Análise Estratégica
O planejamento da planta de produção será concebido visando duplicação a
partir do quinto ano, já que os outros projetos da cadeia, como: fábrica de ração e
abatedouro foram projetados para futura duplicação de produção.

8.2 SWOT

Análise de SWOT, tem como principal objetivo identificar e caracterizar a
posição estratégica de uma empresa ou mesmo de um produto ou serviço num
determinado mercado, em certas condições competitivas, em determinado momento,
tanto sob a ótica e análise interna, quanto externa.

As variáveis externas, apesar de (em tese) estarem fora do controle
da organização, podem afetar (positiva ou negativamente) seu
desempenho e sua forma de atuação; por outro lado, representam
oportunidades ou ameaças para todos os demais players do setor,
portanto, sai-se melhor que souber melhor traduzi-las e sobre elas agir. A
antecipação de movimentos e mudanças pode gerar vantagens ou
desvantagens competitivas na medida em que são identificadas com maior
ou menor antecedência, propiciando condições para ações mais ou menos
imediatas. ( DOM Strategy Partners)

Em relação à ótica de análise interna, a Análise SWOT propõe a
identificação dos principais pontos fortes (Strengths) e pontos fracos
(Weaknesses) da empresa. A importância da identificação das forças e
fraquezas é vital, na medida em que fornece uma auto-análise/crítica, ainda
que de forma relativa e potencialmente alterável, buscando a correta
comparação da empresa consigo própria (performance passada e objetivos
futuros) e com benchmarks e melhores práticas do mercado. ( DOM Strategy
Partners)
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Tabela 4: Análise SWOT
Pontos Fortes

Pontos Fracos

- Ciclo de produção na mão (compra cliente interno);

Não

ter

todo

o

conhecimento

tecnológico do negocio;

- Incentivos fiscais e infra-estruturas
municipais;
-

Disponibilidade

de

terrenos

na

região;
- Escala de produção;
Oportunidades

Ameaças

- Aumento da demanda de consumo

- Custo da matéria-prima (milho,

de carne de frango.

soja), pode vir a encarecer o custo do

- Produto de qualidade.

ovo e automaticamente o pintainho.
- Crise no setor avícola, por excesso
de oferta ou baixa da demanda no
consumo de carne de frango.

Fonte: os autores

Com as ameaças mostradas no quadro acima, a Coasul pode transformar
estas em oportunidades. Já que a cooperativa tem boa capacidade de estocagem e
tem milho e soja em estoque dos produtores. O departamento comercial prevendo
aumento no custo da matéria-prima, pode fazer uma trava de preços, ou se
posicionar com compras antecipadas, em períodos de oferta aquecidos.

Depois de identificar as principais ameaças e oportunidades que uma
unidade enfrenta, a gerência pode caracterizar a atratividade global do
negócio. Quatro resultados são possíveis:Um negócio ideal apresenta
muitas grandes oportunidades e poucas ameaças importantes Um negócio
especulativo tem grandes oportunidades e ameaças importantes Um
negócio maduro apresenta poucas oportunidades e poucas ameaças. Um
negócio com problemas apresenta poucas oportunidades e muitas
ameaças. (KOTLER, 2000, p.99)
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8.3 Objetivos e metas
Ter o controle do ciclo de produção na mão, para ter um pintainho de melhor
qualidade e com menor custo de produção.
A meta é produzir 100% da capacidade de pintainho que a indústria
necessita.

8.4 Cronograma
No quadro abaixo o cronograma com construção, instalação e funcionamento
do Incubatório. A partir do inicio da tomada de decisão em construir o incubatório,
pode-se seguir o cronograma abaixo, com as etapas de todo o processo.

8.5 Riscos Críticos do negócio
Num momento de crise, no setor avícola, onde há uma diminuição de
alojamento de aves, quem tem o ciclo completo vai precisar eliminar ovos ou
pintainhos de 1 dia.
8.5.1 Contra medida
Não trabalhar com 100% da produção de ovos próprios, que no momento de
diminuição de alojamento tem a possibilidade de sair do mercado de ovos e
trabalhar apenas com produção própria.

32

Problemas sanitários cometidos por doenças da lista A (Newcaslte e influenza
aviaria), e outras doenças como:
- Micoplasma Galicepticum;
- Salmonella sp.
8 .5.2 Plano Financeiro
As tabelas abaixo apresentam a necessidade de matéria-prima, percentual
de nascimento, gastos com a operação, evolução do faturamento e Payback e a
Margem Bruta.
Tabela-05- Projeção de crescimento de incubação do 1º ao 12º mês da Operação.

M. PRIMAS
Ovos ferteis / Mês
Preço médio Unitario

Mês 1
526.265
0,39

Mês 2
1.315.662
0,39

Mês 3
2.631.325
0,39

Mês 4
Mês 5 á 12
3.420.722 29.470.840
0,39
0,39

Preço Total / Mês

205.243

513.108

1.026.217

1.334.082 11.493.628

Fonte: Equipe do projeto.
Tabela-06- Projeção de crescimento de incubação do 1º ao 5º Ano de Operação.

M. PRIMAS
Ovos ferteis / Mês
Preço médio Unitario
Preço Total / Mês

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

37.364.814 50.521.440 50.521.440 50.521.440 60.625.728
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
14.572.277 19.703.362 19.703.362 19.703.362 23.644.034

Fonte: Equipe do Projeto.

As tabelas 5 e 6, demonstra a evolução de Incubação da necessidade de ovos
férteis que o incubatorio irá demandar durante a sua operação e os valores
necessários para aquisição da matéria-prima.
Tabela-7- Projeção dos Custos de Operação.
CUSTO/PRODUÇÃO

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

Refeitorio

90.000,00

95.400,00

101.124,00

107.191,44

113.622,93

Lavanderia

30.499,00

32.328,94

34.268,68

36.324,80

38.504,28

1.050.000,00

1.123.500,00

1.202.145,00

Transporte dos Colaboradores

109.248,00

115.256,64

121.595,76

Despesas Administrativas

912.928,56

976.833,56

1.045.211,91

1.118.376,74 1.196.663,11

Mão-de-Obra

888.876,00

942.208,56

998.741,07

1.058.665,54 1.122.185,47

3.081.551,56

3.285.527,70

3.503.086,41

3.735.137,19 3.982.650,72

Despesas Técnicas

TOTAL
Fonte: Equipe de Projeto.

1.286.295,15 1.376.335,81
128.283,52

A tabela 7-Apresenta quais serão os gastos com a operação da atividade.

135.339,12
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Tabela-8-Projeção de Nascimento do 1º ao 12º mês da Operação.

PRODUÇÃO / MÊS
Pintos 1 dia

Mês 1

Mês 2

Mês 3

436.800

1.091.999

2.184.000

Mês 4

Mês 5 á 12

2.839.199 24.460.797

Fonte: Equipe de Projeto.
Tabela-9-Projeção de Nascimento do 1º ao 5º ano da Operação.

PRODUÇÃO / MÊS
Pintos 1 dia

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

31.012.796

41.932.795

41.932.795

41.932.795

50.319.354

Fonte: Equipe de Projeto.

A tabela 8 e 9 – A eclosão média gira em torno de 83% de pintainhos viáveis.
Tabela- 10 –Projeção de Faturamento do 1º ao 12º mês de Operação.
Mês 1
Mês 2
Mês 3
Mês 4
FATURAMENTO / MÊS
Pintos 1 dia

297.023,97

Mês 5 á 12

742.559,63 1.485.119,83 1.930.655,50 16.633.342,10

Fonte: Equipe de Projeto.

Tabela- 11 –Projeção de Faturamento do 1º ao 5º ano de Operação.
FATURAMENTO
ANO 1
ANO 2
ANO 3
ANO 4
/ ANUAL
Pintos 1 dia

ANO 5

21.088.701,02 27.256.316,88 27.256.316,880 27.256.316,88 32.707.580,26

Fonte: Equipe de Projeto.

A tabela – 10 e 11 –O faturamento bruto no período de 5 anos em operação.
Tabela -12 - Projeção de Fluxo de Caixa
FLUXO DE CAIXA PROJETADO de (Ano 1) a (Ano 5)
PROJEÇÃO

ENTRADAS
RECEITAS A VISTA
RECEBIMENTOS (REC.
A PRAZO)
LIB.
FINANCIAMENTOS E
C.G.

Ano 0

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

Previsto

17.216.665,00

21.088.701,02

27.256.316,88

27.256.316,88

27.256.316,88

32.707.580,26

21.088.701,02

27.256.316,88

27.256.316,88

27.256.316,88

32.707.580,26

22.866.086,77

25.900.561,75

26.007.670,75

26.129.326,82

30.216.358,46

14.572.277,46

19.703.361,60

19.703.361,60

19.703.361,60

23.644.033,92

17.216.665,00

OUTRAS ENTRADAS
SAÍDAS
PAGTO. FORNEC.
M.PRIMA
PAGAMENTOS A
FUNCIONÁRIOS
PAGTO DE
FORNECEDORES
PAGTO. DE

15.080.099,00

105.600,00
4.974.499,00
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INVESTIMENTOS

10.000.000,00

2.242.166,00

despesas operacionais
PARCELA DE
FINANCIAMENTO
DESPESAS
FINANCEIRAS E JUROS

3.081.551,00

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

2.136.566,00

3.285.527,10

3.503.085,77

3.735.136,50

3.991.829,99

2.018.175,73

2.018.175,73

2.018.175,73

2.018.175,73

2.018.175,73

951.916,58

893.497,32

783.047,65

672.652,99

562.318,82

2.136.566,00

359.180,26

1.714.935,39

2.963.581,51

4.090.571,57

359.180,26

1.714.935,39

2.963.581,51

4.090.571,57

6.581.793,37

Tabela -13 - Projeção de Apuração do Resultado do 1º ao 5º ano.
APURAÇÃO DO
RESULTADO
Receita Bruta
( - )Custo da
Matéria-Prima
Lucro Bruto

ANO 1
21.088.701,02
14.572.277,46
6.516.423,56

ANO 2
27.256.316,88
19.703.361,60
7.552.955,28

ANO 3

ANO 4

ANO 5

27.256.316,88

27.256.316,88

32.707.580,26

19.703.361,60

19.703.361,60

23.644.033,92

7.552.955,28

7.552.955,28

9.063.546,34

(101.124,00)

(107.191,44)

(113.622,93)

(34.268,68)

(36.324,80)

(38.504,28)

Despesas Operacionais
Refeitório
Lavanderia
Despesas Técnicas
Transporte dos
Colaboradores
Despesas
Administrativas
Mão de Obra

(90.000,00)
(30.499,00)
(1.050.000,00)
(109.248,00)
(912.928,00)
(888.876,00)

Outras Despesas
/ Depreciação
(878.971,93)
Total das
Despesas
(3.960.522,93)
Resultado
R$ 2.555.900,63
Operacional
( - )Despesas
Financiamentos
951.916,58
Resultado Antes
dos Tributos
1.603.984,05
Resultado Líquido

1.603.984,05
Fonte: Equipe de Projeto.

(95.400,00)
(32.328,94)
(1.123.500,00)
(115.256,64)
(976.832,96)
(942.208,56)
(878.971,93)
(4.164.499,03)
R$ 3.388.456,25
893.497,32
2.494.958,93
2.494.958,93

(1.202.145,00)
(121.595,76)

(1.286.295,15) (1.376.335,81)
(128.283,52)

(135.339,12)

(1.045.211,27)

(1.118.376,06) (1.196.662,38)

(998.741,07)

(1.058.665,54) (1.131.365,47)

(878.971,93)
(4.382.057,71)
R$
3.170.897,57

(878.971,93)

(878.971,93)

(4.614.108,44) (4.870.801,92)
R$
R$
2.938.846,84
4.192.744,42

783.047,65

672.652,99

562.318,82

2.387.849,92

2.266.193,85

3.630.425,60

2.387.849,92

2.266.193,85

3.630.425,60

A tabela-13 - Apresenta o resultado líquido por período antes do Imposto de Renda.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto teve por objetivo mostrar o processo de incubação de ovos férteis
para a produção de pintainhos de 1 dia, respeitando as fases de analises e
implantação.
Após as pesquisas e análises feitas e conclusão do plano de negocio, o
grupo conclui que este projeto é viável para a cooperativa Coasul, que além da
viabilidade econômica oferecido pelo projeto, a Coasul terá mais algumas
vantagens, onde não dependerá de fornecedores externos de pintainho para sua
demanda, terá o controle de sanidade e qualidade em suas mãos e garantirá seu
abastecimento de matéria-prima para a indústria.
Este projeto foi embasado nas ferramentas fornecidas pelo corpo docente e
materiais didáticos oferecidos pela FGV, onde nos direcionou para o conhecimento
técnico e cientifico de como fazer um plano de negócio.

36

REFERÊNCIAS

KOTLER, Philip. Administração de Marketing . 10ª Edição, São Paulo: Prentice
Hall, 2000.
http://www.abef.com.br/ubabef/publicacoes_relatoriosanuais.php

Acesso em

28/08/2012 19:20

http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/5-forcas-de-porter-analiseswot-quem-sou-onde-estou-e-para-onde-devo-ir/49076/ Acesso em 17/09/2012

http://www.avisite.com.br/noticias/index.php?codnoticia=13521
29/08/2012 19:46
http://www.coasul.com.br/institucional/missao-e-valores/ 02/03/2012

Acesso

em

37

ANEXOS

Anexo 1 - Instrução Normativa n° 56 do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
GABINETE DO MINISTRO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 56, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2007
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 2º, do Decreto nº
5.741, de 30 de março de 2006, tendo em vista o disposto no Regulamento do
Serviço de Defesa Sanitária Animal, aprovado pelo Decreto nº 24.548, de 3 de julho
de 1934, e o que nos consta dos Processos 21000.008132/2005-72 e
21000.008133/2005-17, resolve:
Art. 1º Estabelecer os PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS DE
REPRODUÇÃO E COMERCIAIS, na forma dos anexos desta Instrução Normativa.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogada a Instrução Normativa MAPA nº 4, de 30 de dezembro
de 1998.
REINHOLD STEPHANES
ANEXO I - PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS DE REPRODUÇÃO E COMERCIAIS
ANEXO II - FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS
ANEXO III - REQUERIMENTO PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO
AVÍCOLA
ANEXO III A - REQUERIMENTO PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO
AVÍCOLA ANEXO IV - LAUDO DE INSPEÇÃO FÍSICA E SANITÁRIA - ROTEIRO
MÍNIMO
ANEXO IV A - LAUDO DE INSPEÇÃO FÍSICA E SANITÁRIA - ROTEIRO MÍNIMO
ANEXO V - CERTIDÃO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA
ANEXO I
PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE
ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS DE REPRODUÇÃO E COMERCIAIS
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A presente Instrução Normativa define os procedimentos para o
registro, a fiscalização e o controle sanitário dos Estabelecimentos Avícolas de
Reprodução e Comerciais, com exceção à criação de ratitas.
Art. 2º Para fins de registro e fiscalização, os estabelecimentos avícolas de
reprodução serão classificados segundo sua finalidade, de acordo com as espécies
de
produção -galinhas, marrecos, patos e perus, nas seguintes categorias:
I - ESTABELECIMENTO DE LINHA PURA: granja ou núcleo de seleção genética
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de reprodutoras primárias, importadora, exportadora e produtora de ovos férteis para
produção de bisavós;
II - ESTABELECIMENTO BISAVOSEIRO: granja ou núcleo de bisavós,
importadora, exportadora e produtora de ovos férteis para produção de avós;
III -ESTABELECIMENTO AVOSEIRO: granja de avós, importadora, exportadora e
produtora de ovos férteis para produção de matrizes;
IV - ESTABELECIMENTO MATRIZEIRO: granja ou núcleo de matrizes,
importadora, exportadora e produtora de ovos férteis para produção de aves
comerciais de corte ou de postura comercial;
V - ESTABELECIMENTO MATRIZEIRO DE RECRIA: granja ou núcleo de recria de
matrizes de 1 dia produtoras de aves comerciais de corte e postura;
VI - ESTABELECIMENTO DE RECRIA: granja ou núcleo de recria de pintinhas de
1 dia de postura comercial até 20 semanas de idade;
VII - ESTABELECIMENTO INCUBATÓRIO DE GRANJAS DE LINHA PURA:
estabelecimento importador, exportador e produtor de aves de 1(um) dia para
produção de bisavós;
VIII -ESTABELECIMENTO INCUBATÓRIO DE BISAVOSEIROS: estabelecimento
importador, exportador e produtor de aves de 1 dia para produção de avós;
IX - ESTABELECIMENTO INCUBATÓRIO DE AVOSEIROS: estabelecimento
importador, exportador e produtor de aves de 1 dia para produção de matrizes;
X - ESTABELECIMENTO INCUBATÓRIO DE MATRIZEIROS: estabelecimento
importador, exportador e produtor de aves de 1 dia de aves de corte e postura
comerciais;
XI - ESTABELECIMENTO PRODUTOR DE AVES E OVOS LIVRES DE
PATÓGENOS SPF;
XII - ESTABELECIMENTO PRODUTOR DE OVOS CONTROLADOS PARA
PRODUÇÃO DE VACINAS INATIVADAS.
Art. 3º Para fins de registro e fiscalização, os ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS
COMERCIAIS serão classificados quanto à finalidade em três categorias:
I -ESTABELECIMENTO DE AVES COMERCIAIS DE CORTE: estabelecimento de
exploração de aves comerciais para produção de galinhas (Gallus gallus
domesticus) e
perus (Meleagris gallopavo) para abate;
II -ESTABELECIMENTO DE POSTURA COMERCIAL: estabelecimento de
exploração de aves comerciais para produção de ovos de galinhas (Gallus gallus
domesticus) para consumo;
III - ESTABELECIMENTO DE CRIAÇÃO DE OUTRAS AVES NÃO
CONTEMPLADAS
NAS DEFINIÇÕES ANTERIORES, À EXCEÇÃO DE RATITAS: estabelecimento de
explorações de outras aves de produção, passeriformes ornamentais, consideradas
exóticas ou não, à exceção de ratitas e seus incubatórios, não contemplados no
sistema avícola de produção de carne ou de ovos.
Art. 4º Os estabelecimentos avícolas de reprodução e comerciais poderão
epidemiologicamente ser formados por:
I - núcleo: unidade física de produção avícola, composta por um ou mais
galpões, que alojam um grupo de aves da mesma espécie e idade. Os núcleos
devem
possuir manejo produtivo comum e devem ser isolados de outras atividades de
produção avícola por meio de utilização de barreiras físicas naturais ou artificiais;
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II - granja: unidade física de produção avícola que aloja um grupo de aves da
mesma espécie. As granjas devem ser submetidas a manejo produtivo comum e
devem ser isolados de outras atividades de produção avícola por barreiras físicas
naturais ou artificiais, composto por um ou mais núcleos de produção.
Art. 5º Estabelecimento avícola preexistente é o criatório avícola fisicamente
instalado antes da data da publicação desta Instrução Normativa.
Art. 6º As aves e o material genético alojado nos Estabelecimentos Avícolas
descritos nesta Instrução Normativa deverão provir de estabelecimentos registrados
e
monitorados sanitariamente pelo MAPA.
CAPÍTULO II DO REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS
Art. 7º Os estabelecimentos avícolas de reprodução, descritos no art. 2º deste
Anexo, serão registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA.
Parágrafo único. Os Estabelecimentos Avícolas de Reprodução preexistentes à
publicação desta Instrução Normativa deverão adequar-se aos procedimentos de
registro junto ao MAPA no prazo máximo de 1 (um) ano.
Art. 8º Os Órgãos Estaduais de defesa sanitária animal dos estados
participantes do Programa Nacional de Sanidade Avícola farão o registro dos
estabelecimentos avícolas comerciais descritos no art. 3o deste Anexo.
Parágrafo único. Os Estabelecimentos Avícolas Comerciais preexistentes
deverão adequar-se aos procedimentos de registro junto aos órgãos estaduais de
defesa sanitária animal no prazo máximo de 2 (dois) anos.
Art. 9º Para a realização do seu registro, os Estabelecimentos Avícolas deverão
estar cadastrados na unidade de atenção veterinária local, do serviço estadual de
defesa sanitária animal, na forma do seu Anexo II desta Instrução Normativa e seus
proprietários deverão apresentar os seguintes documentos ao órgão responsável
pelo
registro:
I - requerimento de solicitação ao órgão de registro, na forma do Anexo III ou
III-A desta Instrução Normativa, conforme o caso;
II - dados de existência legal de pessoa jurídica:
a) cópia do cartão de CNPJ;
b) cópia do registro na Junta Comercial do Estado ou do contrato social da
firma, com as alterações efetuadas;
c) cópia do contrato de arrendamento ou parceria registrado em cartório, se
houver;
III - dados de existência legal de pessoa física:
a) cópia do CPF;
b) cópia do cadastro no INCRA ou cópia da inscrição do imóvel na Receita
Federal;
c) cópia da inscrição ou declaração de produtor rural;
d) cópia do contrato de arrendamento ou parceria registrado em cartório, se
houver;
IV - Anotação de responsabilidade técnica do Médico Veterinário que realiza o
controle higiênico-sanitário do estabelecimento avícola, nos moldes do Conselho
Regional de Medicina Veterinária;
V -Planta de localização da propriedade, assinada por técnico profissionalmente
habilitado, indicando todas as instalações, estradas, cursos d'água, propriedades
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limítrofes e respectivas atividades em escala compatível com o tamanho da
propriedade, ou levantamento aerofotogramétrico; no caso de estabelecimentos
avícolas comerciais, será exigido o croqui ou o levantamento aerofotogramétrico,
indicando todas as instalações, estradas, cursos d'água e propriedades limítrofes;
VI - Planta baixa das instalações na escala compatível com a visualização da
infra-estrutura instalada;
VI - Licença emitida por órgão de fiscalização de meio ambiente municipal,
estadual ou federal, de aprovação da área onde se pretende construir o
estabelecimento;
VII - Memorial descritivo das medidas higiênico-sanitárias e de biossegurança
que serão adotadas pelo estabelecimento avícola e dos processos tecnológicos,
contendo descrição detalhada do seguinte:
a) manejo adotado;
b) localização e isolamento das instalações;
c) barreiras naturais;
d) barreiras físicas;
e) controle do acesso e fluxo de trânsito;
f) cuidados com a ração e água;
g) programa de saúde avícola;
h) plano de contingência;
i) plano de capacitação de pessoal;
j) plano de gerenciamento ambiental; e
l) plano descritivo da rastreabilidade de ovos incubados e destinação de ovos
não incubáveis, exigido apenas para incubatórios e produtores de aves e ovos SPF
e produtores de ovos controlados para produção de vacinas inativadas;
VIII - documento comprobatório da qualidade microbiológica, física e química
da água de consumo, conforme padrões da vigilância sanitária, ou atestado da
utilização de fornecimento de água oriunda de serviços públicos de abastecimento
de água.
§ 1º Para o registro dos estabelecimentos avícolas de reprodução, deverá ser
anexado à documentação listada nos incisos I a VIII deste artigo o Laudo de
Inspeção
Física e Sanitária emitido por Fiscal Federal Agropecuário -FFA com anuência do
Serviço de Defesa Sanitária Agropecuária - SEDESA e do Serviço de Fiscalização
Agropecuária - SEFAG, da SFA na Unidade da Federação onde se localiza o
estabelecimento, na forma do Anexo IV desta Instrução Normativa.
§ 2º Para o registro dos estabelecimentos avícolas comerciais, deverá ser
anexado à documentação listada nos incisos I a VIII deste artigo o Laudo de
Inspeção
Física e Sanitária, emitido por Médico Veterinário Oficial da Unidade Local de
Atenção
Veterinária, na forma do Anexo IV-A desta Instrução Normativa.
§ 3º Após a emissão de certidão de registro do estabelecimento avícola, na
forma do Anexo V desta Instrução Normativa, este deverá ficar disponível para a
fiscalização no estabelecimento.
§ 4º Os estabelecimentos avícolas de reprodução e comerciais deverão
comunicar ao órgão emissor do registro, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
mudança de responsável técnico, apresentando a documentação correspondente do
respectivo sucessor.
§ 5º Toda mudança de endereço, nome empresarial ou ampliações de estrutura
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física, bem como a alienação ou o arrendamento do Estabelecimento, deverá ser
obrigatoriamente atualizada no órgão de registro, por meio de:
I - apresentação de requerimento solicitando a atualização da situação
cadastral;
II - apresentação de cópia do novo contrato social de organização do
estabelecimento avícola ou do contrato de arrendamento; e
III -realização de inspeção da área física e do controle higiênico-sanitário
realizada pelo órgão responsável pelo registro.
CAPÍTULO III DA FISCALIZAÇÃO
Art. 10. Os Estabelecimentos Avícolas de que trata esta Instrução Normativa
devem estar localizados em área não sujeita a condições adversas que possam
interferir na saúde e bem-estar das aves ou na qualidade do produto, devendo ser
respeitadas as seguintes distâncias mínimas entre o estabelecimento avícola e
outros
locais de risco sanitário:
I - 3km (três quilômetros) entre um estabelecimento avícola de reprodução e
abatedouros de qualquer finalidade, fábrica de ração, outros estabelecimentos
avícolas
de reprodução ou comerciais;
II - limites internos do estabelecimento avícola produtor de ovos e aves SPF e
produtor de ovos controlados para produção de vacinas inativadas:
a) 500 m (quinhentos metros) entre os núcleos de diferentes idades, entre
galpões de recria e produção e do núcleo à estrada vicinal, rodovia estadual ou
federal;
b) 200 m (duzentos metros) entre os núcleos e os limites periféricos da
propriedade;
III - limites internos de outros estabelecimentos avícolas de reprodução:
a) 200 m (duzentos metros) entre os núcleos e os limites periféricos da
propriedade;
b) 300 m (trezentos metros) entre os núcleos.
§ 1º O laboratório credenciado do estabelecimento, caso ele exista, deve estar
localizado fora da cerca de isolamento dos núcleos de produção.
§ 2º Em estabelecimentos preexistentes, poderão ser admitidas pelo
SEFAG/SEDESA-SFA, e baseado em avaliação do risco para a sanidade avícola,
alterações nas distâncias mínimas de que trata este artigo, em função da adoção de
novas tecnologias, da existência de barreiras naturais (reflorestamento, matas
naturais, topografia) ou artificiais (muros de alvenaria) e da utilização de técnicas de
manejo e medidas de biossegurança diferenciadas que dificultem a introdução e a
disseminação de agentes de doenças.
Art. 11. Os Estabelecimentos Avícolas de Reprodução serão construídos de
modo que as superfícies interiores dos seus galpões permitam a limpeza e
desinfecção, que o piso seja em alvenaria e que os galpões sejam providos de
proteção ao ambiente externo, com instalação de telas com malha de medida não
superior a 2 cm.
(dois centímetros), à prova da entrada de pássaros, animais domésticos e silvestres.
§ 1º Os estabelecimentos avícolas de reprodução deverão possuir cerca de
isolamento de no mínimo 1,5m (um vírgula cinco metros) de altura em volta do
galpão ou do núcleo, com afastamento mínimo de 10 m (dez metros), não sendo
permitido o trânsito e a presença de animais de outras espécies em seu interior.
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§ 2º Nos estabelecimentos avícolas de reprodução, que utilizem galpões
fechados com tela de malha superior a 2 cm (dois centímetros), será dado um prazo
de 5 (cinco) anos para que sejam substituídas suas telas para malha não superior a
2 cm (dois centímetros), devendo, neste período, adotar as outras medidas de
biossegurança e de manejo previstas nesta Instrução Normativa.
Art. 12. Os Estabelecimentos Produtores de Ovos e Aves SPF deverão possuir
galpões construídos em alvenaria, inclusive as suas paredes, de forma a permitir a
sua limpeza e desinfecção, dotados de sistema de filtração absoluta do ar, com
manutenção constante de pressão positiva.
Art. 13. Os Estabelecimentos Produtores de Ovos Controlados para a Produção
de Vacinas Inativadas deverão possuir cortinas que possibilitem o fluxo de ar
unidirecional e sistema que assegure que a entrada de ar seja feita por uma única
fonte, mediante instalação de dispositivos que permitam o monitoramento da
qualidade do ar.
Art. 14. As instalações dos Estabelecimentos Avícolas Comerciais deverão ser
construídas com materiais que permitam limpeza e desinfecção e que os mesmos
sejam providos de proteção ao ambiente externo, com instalação de telas com
malha de medida não superior a 2 cm (dois centímetros), à prova da entrada de
pássaros, animais domésticos e silvestres.
§ 1º Os estabelecimentos de aves comerciais de corte e os estabelecimentos de
postura comercial deverão possuir cerca de isolamento de no mínimo 1,5m (um
vírgula cinco metros) de altura em volta do galpão ou do núcleo, com um
afastamento mínimo de 5m (cinco metros), não sendo permitido o trânsito e a
presença de animais de outras espécies em seu interior.
§ 2º Os estabelecimentos produtores de ovos comerciais, além de adotar
medidas para evitar a presença de aves de status sanitário desconhecido, moscas e
roedores nas proximidades e no interior do galpão, deverão evitar o desperdício de
ração, adotar medidas que facilitem a dessecação rápida das fezes, evitando o
acúmulo de insetos e suas larvas e evitar focos de umidade nas fezes das aves,
mediante controle de vazamentos de bebedouros e outras fontes de água.
§ 3º Nos estabelecimentos avícolas comerciais preexistentes, será dado um
prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data da publicação dessa Instrução Normativa,
para instalação de telas com malha não superior a 2 cm (dois centímetros) nos vãos
externos livres dos galpões.
§ 4º Os estabelecimentos de criação de outras aves de produção e aves
ornamentais deverão ser providos de telas com malha de medida não superior a 2
cm (dois centímetros), à prova de pássaros, animais domésticos e silvestres e, em
caso de criações ao ar livre, devem possuir telas na parte superior dos piquetes.
§ 5º Nos estabelecimentos produtores de aves ornamentais que já utilizem
galpões fechados com tela de malha superior a 2 cm (dois centímetros), será dado
um prazo de 5 (cinco) anos, para que sejam substituídas para malha não superior a
2 cm (dois centímetros).
§ 6º Não é permitido o trânsito e presença de animais de outras espécies no
interior dos estabelecimentos de criação de aves de produção e ornamentais.
Art. 15. As dependências dos Estabelecimentos Produtores de Ovos e Aves SPF
deverão ser divididas, no mínimo, em:
I - vestiários, lavatórios e sanitários;
II - escritório;
III - depósito;
IV - área de pinteiro;

43

V - área de produção:
VI - área de incubação;
VII - área de materiais;
VIII - câmara de fumigação de ovos;
IX - câmara de fumigação de materiais que ingressam na granja;
X - depósito de caixas e bandejas; e
XI - sala para classificação e armazenamento de ovos.
Art. 16. As dependências dos Estabelecimentos Produtores de Ovos Controlados
para Produção de Vacinas Inativadas deverão ser divididas, no mínimo, em:
I - vestiários, lavatórios e sanitários;
II - escritório;
III - depósito;
IV - câmara de fumigação de ovos;
V - câmara de fumigação de materiais que ingressam na granja;
VI - depósito de caixas e bandejas; e
VII - sala para classificação e armazenamento de ovos.
Art. 17. As dependências dos estabelecimentos avícolas de reprodução, além da
área de produção, deverão ser divididas, no mínimo, em:
I - vestiários, lavatórios e sanitários na entrada dos núcleos;
II - escritório;
III - sala de armazenamento de ovos;
IV - almoxarifado;
V - câmara de fumigação para materiais e equipamentos; e
VI - local para lavagem e desinfecção de veículos.
Art. 18. As dependências internas dos incubatórios deverão ser divididas em
áreas de escrituração e técnica, separadas fisicamente, ambas com ventilação
individual e fluxo de ar unidirecional; e a área de trabalho deverá ser provida de
acesso único para pessoas, equipamentos e materiais.
Parágrafo único. As áreas técnicas dos incubatórios deverão ser divididas, no
mínimo, em:
I - sala para recepção de ovos;
II - câmara de desinfecção de ovos;
III - sala de armazenamento de ovos;
IV - sala de incubação;
V - sala de eclosão;
VI -sala com áreas de seleção, sexagem, vacinação, embalagem e estocagem
de pintos;
VII - área de expedição de pintos;
VIII - sala de manipulação de vacinas;
IX - sala de lavagem e desinfecção de equipamentos;
X - vestiários, lavatórios e sanitários;
XI - refeitório;
XII - escritório;
XIII - depósito de caixas; e
XIV - sala de máquinas e geradores.
Art. 19. Toda a alimentação animal e a água introduzidas no Estabelecimento
Produtor de Ovos e Aves SPF deverão receber tratamentos que eliminem a
possibilidade de entrada de patógenos, através de mecanismos de esterilização com
uso de autoclave para a ração e filtro para a água, assim como todo outro material
introduzido nas suas instalações deverá sofrer tratamento que permita eliminar a
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contaminação por agentes patogênicos.
Art. 20. As visitas de pessoas alheias ao processo produtivo nos
estabelecimentos avícolas de reprodução e comercial serão antecipadas dos
procedimentos a que devem ser submetidos o pessoal interno, tais como banho e
troca de roupa e calçado, na entrada do estabelecimento e em cada núcleo.
Parágrafo único. O visitante e o médico veterinário oficial assinarão um termo
de responsabilidade afirmando não haver tido contato com qualquer tipo de ave em
um período mínimo de 7 dias para Estabelecimento Produtor de Ovos e Aves SPF e
Ovos Controlados para Produção de Vacinas Inativadas, de 3(três) dias para
Estabelecimento de Linha Pura, Bisavós e Avós e de 1(um) dia para
Estabelecimento de Matrizes, anteriores à entrada no estabelecimento ou em cada
núcleo.
Art. 21. Os estabelecimentos avícolas comerciais e de reprodução deverão
adotar as seguintes ações:
I - realizar controle e registro do trânsito de veículos e do acesso de pessoas ao
estabelecimento, incluindo a colocação de sinais de aviso para evitar a entrada de
pessoas alheias ao processo produtivo;
II - estar protegido por cercas de segurança e vias de acesso distintas de
veículos e pessoas, contemplando uma entrada para material limpo e desinfectado a
ser utilizado na produção e outra para a retirada de descartes e demais refugos de
produção;
III - estabelecer procedimentos para a desinfecção de veículos, na entrada e na
saída do estabelecimento avícola;
IV - os funcionários do estabelecimento avícola deverão utilizar roupas e
calçados limpos;
V - adotar procedimento adequado para o destino de águas servidas e resíduos
de produção (aves mortas, ovos descartados, esterco e embalagem), de acordo com
a legislação ambiental vigente;
VI - elaborar e executar programa de limpeza e desinfecção a ser realizado nos
galpões após a saída de cada lote de aves;
VII - manter registros do programa de controle de pragas, a fim de manter os
galpões e os locais para armazenagem de alimentos ou ovos livres de insetos e
roedores, animais silvestres ou domésticos;
VIII - realizar análise física, química e bacteriológica da água, conforme os
padrões estabelecidos na Resolução do CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005,
à exceção de contagem de coliformes termotolerantes, que deverá seguir o padrão
estabelecido pela Portaria do Ministério da Saúde Nº 518, de 25 de março de 2004,
com a seguinte periodicidade:
a) Análise física e química anualmente e análise bacteriológica trimestralmente
para os estabelecimentos Produtores de Ovos e Aves SPF e Ovos Controlados para
Produção de Vacinas Inativadas;
b) Análise física e química anualmente e análise bacteriológica semestralmente
para os demais estabelecimentos avícolas de reprodução; e
c) Análise física, química e bacteriológica anualmente para os estabelecimentos
de Aves Comerciais.
IX - manter por período não inferior a 2 (dois) anos à disposição do serviço oficial
o registro das:
a) atividades de trânsito de aves (cópias das GTAs);
b) ações sanitárias executadas;
c) protocolos de vacinações e medicações utilizadas; e
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d) datas das visitas e recomendações do Responsável Técnico e do médico
veterinário oficial;
X - em caso de identificação de problemas sanitários, a cama do aviário deverá
sofrer processo de fermentação por no mínimo 10(dez) dias antes de sua retirada do
galpão ou ser submetida a outro método aprovado pelo DSA que garanta a
inativação de agentes de doenças; nos estabelecimentos de aves comerciais de
corte, deverá ser assegurado que a reutilização da cama somente será realizada se
não houver sido constatado problema sanitário que possa representar risco potencial
ao próximo lote a ser alojado, ao plantel avícola nacional e à saúde pública, de
acordo com a inspeção clínica do responsável técnico do estabelecimento ou pelo
médico veterinário oficial ou ainda durante o abate do lote pelo Serviço de Inspeção
de Produtos de Origem Animal.
Art. 22. Nos estabelecimentos avícolas de reprodução e comerciais, o
monitoramento sanitário será realizado para a doença de Newcastle, influenza
aviária, Salmonelas, Micoplasmas, além do controle do uso de drogas veterinárias e
contaminantes ambientais, de acordo com os respectivos procedimentos
específicos.
§ 1º Outras enfermidades poderão ser incluídas no sistema de monitoramento, a
critério do M A PA .
§ 2º Os programas de monitoramento sanitário variarão considerando os
estabelecimentos de diferentes finalidades, de acordo com a classificação
discriminada nos arts. 3º e 4º deste anexo.
§ 3º O médico veterinário do serviço oficial é responsável pela fiscalização e
supervisão das atividades de monitoramento sanitário, mediante vistorias e
acompanhamento documental.
§ 4º O médico veterinário Responsável Técnico será o responsável pela execução
dos controles higiênico-sanitários dos plantéis dos Estabelecimentos Avícolas de
Reprodução e Comerciais.
§ 5º Os estabelecimentos avícolas de reprodução e comerciais deverão manter
registro dos procedimentos de monitoramento sanitário de cada lote de aves ou ovos
incubáveis, referentes às doenças contempladas no PNSA.
§ 6º Os exames deverão ser realizados em laboratórios pertencentes à Rede
Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária.
§ 7º Os estabelecimentos avícolas de reprodução e comerciais deverão
estabelecer procedimentos para garantir a rastreabilidade dos animais e dos ovos
incubáveis.
Art. 23. Os lotes de aves produtoras de Ovos SPF devem estar livres dos agentes
patogênicos e anticorpos específicos para os seguintes microorganismos:
I - Adenovírus Aviário (Grupos I, II e III);
II - Anemia Infecciosa das Galinhas;
III - Haemophilus paragallinarum (Avibacterium paragallinarum);
IV - Mycoplasma gallisepticum e M. synoviae;
V - Paramyxovirus Aviário (tipo II e III);
VI - Pneumovirus aviário;
VII - Reovírus aviário;
VIII - Salmonella Pullorum, S. Gallinarum, S. Enteritidis;
IX - Salmonella sp.;
X - Vírus da Bouba Aviária;
XI - Vírus da Bronquite Infecciosa das Galinhas;
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XII - Vírus da Doença de Marek;
XIII - Vírus da Doença de Newcastle;
XIV - Vírus da Doença Infecciosa da Bolsa (Doença de Gumboro);
XV - Vírus da Encefalomielite Aviária;
XVI - Vírus da Influenza Aviária;
XVII - Vírus da Laringotraqueíte Infecciosa das Galinhas;
XVIII - Vírus da Leucose Aviária; e
XIX - Vírus da Reticuloendoteliose.
§ 1º Os lotes de aves produtoras de ovos SPF deverão ser monitorados de acordo
com o especificado na tabela seguinte:
AGENTE TESTE INTERVALO/ % DO LOTE SIGLAS
Adenovírus Aviário grupo I - Soro-tipos 1-12 IDGA; SN (4) (5)
Adenovírus Aviário grupo II (HEV) IDGA (4)
Adenovírus Aviário grupo III (EDS76)
IH; IDGA (4) (5)
Testes e abreviações . IDGA - Imuno difusão
em Agar gel . SN- Soroneutralização (1)
Vírus da Encefalomielite Aviária ELISA;
IDGA; SN (4) (5)
Reovírus Aviário IDGA;
SN;ELISA
(4) (5)
Vírus da Bronquite Infecciosa das Galinhas IDGA e ELISA (2) (5)
Vírus da Doença de Gumboro ELISA;
IDGA; SN
(2) (5)
Vírus da Doença de Newcastle IH; ELISA (2) (5)
Vírus da Influenza Aviária (tipo A) IDGA (2) (5)
IH -Inibição da Hemaglutinação. ELISA Ensaio (1) Imunoenzimático de fase líquida.
OC - Observação clínica . SPA - Soro
Aglutinação em placa . IA - Isolamento do agente.
HEV - Vírus da enterite hemorrágica dos
perus
EDS -síndrome da queda de postura
Vírus da Leucose Aviária A, B SN; ELISA (4)
Vírus da Leucose Linfóide A, B,
C,D e J
ELISA (2)
Vírus da Doença de Marek - Sorotipos
1, 2 e 3 IDGA (2) (5)
Freqüência e percentual de aves testadas:
Vírus da Reticuloendoteliose ELISA;
IDGA
(2) (5)
(1) Ao Início da atividade de postura - 100%
do lote; (2) Na primeira amostragem 10% do
lote e em meses subVírus da Bouba Aviária IDGA; OC (4)
Vírus da Laringotraqueíte
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Infecciosa das Galinhas ELISA;
IDGA (4)
seqüentes: 5% do lote;
Mycoplasma synoviae SPA;
IH;IA
(2) (5)
Mycoplasma gallisepticum SPA;
IH;IA
(2) (5)
Pneumovírus aviário ELISA; SN (2)
Paramyxovírus Aviário - Tipos II e
III
IH (2) (4)
(3) Até 5 dias de vida -Observação de
Mortalidade - envio para teste sorológico; (4)
Mensal - 60 aves;
Salmonella Pullorum / S. Gallina- SPA; IA (1); (3) (4)
(5) Semanal - 40 aves.
rum
Salmonella Enteritidis SPA;ELISA e IA (3); (4)
Salmonella sp. IA (3); (4)
Haemophilus paragallinarum
(Avibacterium paragallinarum) OC Anemia Infecciosa das Galinhas ELISA; SN (1); (2)
§ 2º Os exames deverão ser realizados em laboratórios pertencentes à Rede
Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária, devendo os seus registros ficarem armazenados e
disponíveis à fiscalização por um período mínimo de 3(três) anos.
§ 3º Ficará suspenso o fornecimento de ovos SPF para comercialização e
incubação durante o período de diagnóstico positivo das doenças de que trata este
artigo.
§ 4º Outras enfermidades poderão ser incluídas no sistema de monitoramento, a
critério do MAPA.
Art. 24. Quanto ao controle sanitário dos lotes de aves produtoras de ovos
controlados para produção de vacinas inativadas, a vacinação;
I - os lotes de galinhas devem estar livres dos agentes patogênicos e anticorpos
especificados para os seguintes microorganismos:
a) Adenovírus Aviário grupo III (EDS 76), quando não vacinados;
b) Mycoplasma gallisepticum, M.synoviae;
c) Salmonella Gallinarum, S. Pullorum, S. Enteritidis e S. Typhimurium;
d) Vírus da Influenza Aviária;
e) Vírus da Laringotraqueíte Infecciosa Aviária;
f) Vírus da Leucose Aviária; e
g) Vírus da Reticuloendoteliose;
II - os lotes de aves produtoras de ovos de anseriformes controlados para a
produção de vacinas inativadas devem estar livres dos seguintes agentes
patogênicos e anticorpos:
a) Adenovírus Aviário grupo III (EDS 76) - não é permitida
a vacinação;
b) Mycoplasma gallisepticum, M.synoviae;
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c) Salmonella Gallinarum, S. Pullorum, S. Enteritidis e S. Typhimurium.
d) Vírus da Doença de Newcastle;
e) Vírus da Enterite dos Patos;
f) Vírus da Hepatite dos Patos; e
g) Vírus da Influenza Aviária;
III - os lotes de galinhas produtoras de ovos controlados para produção de
vacinas inativadas devem estar livres de manifestação clínica das infecções
provocadas pelos seguintes agentes:
a) Anemia Infecciosa das Galinhas;
b) Haemophilus paragallinarum (Avibacterium paragallinarum);
c) Pneumovirus aviário;
d) Reovírus aviário;
e) Vírus da Bouba Aviária;
f) Vírus da Bronquite Infecciosa das Galinhas;
g) Vírus da Doença de Marek;
h) Vírus da Doença de Newcastle;
i) Vírus da Doença Infecciosa da Bolsa (Doença de Gumboro); e
j) Vírus da Encefalomielite Aviária;
IV - os lotes produtores de ovos de anseriformes controlados para produção de
vacinas inativadas devem estar livres de manifestação clínica das infecções
provocadas pelos agentes patogênicos especificados no caput deste artigo, além
dos seguintes:
a) Vírus da Enterite dos Patos;
b) Vírus da Hepatite dos Patos; e
c) Vírus da Encefalomielite Eqüina do Leste;
V - os lotes de aves produtoras de ovos controlados para produção de vacinas
inativadas deverão ser monitorados a cada 30 (trinta) dias, devendo ser realizados
em pelo menos 30 (trinta) aves os testes diagnósticos especificados na tabela
abaixo:
AGENTE TESTE ( *) SIGLAS
Adenovírus Aviário grupo III
(EDS-76)
IDGA; IH
Vírus da Influenza Aviária IDGA; ELISA
Mycoplasma synoviae SPA; IH; IA
Mycoplasma gallisepticum SPA; IH; IA
Salmonella Pullorum/ S.
Gallinarum
SPA; IA
Salmonella Enteritidis SPA; ELISA;
IA
Salmonella Typhimurium IA
Salmonella sp. IA*
Vírus da Laringotraqueíte
Infecciosa das Galinhas
ELISA; IDGA;
Vírus da Leucose Aviária A, B SN; ELISA
Vírus da Reticuloendoteliose ELISA; IDGA
Testes e abreviações. IDGA - Imuno difusão em Agar gel.
IH - Inibição da Hemaglutinação.
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ELISA -Ensaio Imunoenzimático de fase líquida.
SPA - Soro Aglutinação em placa.
IA - Isolamento do agente.
IA* - isolamento do agente de suabe de cloaca
EDS - síndrome da queda de postura Mycoplasma
gallisepticum; Mycoplasma synoviae; Salmonella Enteritidis;
Salmonella Typhimurium; Salmonella Pullorum e Salmonella
Gallinarum deverão seguir o mesmo modelo exigido para o
controle de aves reprodutoras, porém em intervalos de 30
diasentre cada monitoramento.
§ 1º Ficará suspenso o fornecimento de ovos controlados para produção de
vacinas inativadas, durante o período de manifestação clínica das doenças de que
trata este artigo.
§ 2º Os exames serão realizados em laboratórios pertencentes à Rede Nacional
de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária, devendo os seus registros ficarem armazenados e disponíveis à
fiscalização por um período mínimo de 3 (três) anos.
§ 3º A produção de antígenos em ovos de anseriformes controlados deve ser
feita isoladamente, e os ovos não poderão ser incubados concomitantemente com
outros ovos controlados ou SPF dentro do laboratório de produção.
§ 4º Toda vacina avícola importada produzida em ovos controlados
isoladamente ou combinada terá sua importação suspensa quando da ocorrência de
doença avícola exótica no Brasil ou listada pela OIE, até que o país seja
considerado livre de tal enfermidade pelo Serviço Veterinário Oficial do Brasil.
§ 5º Toda vacina avícola importada produzida em ovos controlados
isoladamente ou combinada deverá ser acompanhada de laudo que contemple os
testes exigidos pelo MAPA.
§ 6º Outras enfermidades poderão ser incluídas no sistema de monitoramento a
critério do MAPA.
Art. 25. Nos Estabelecimentos Avícolas de Reprodução, os ovos deverão ser
colhidos em intervalos freqüentes, em recipientes limpos e desinfetados.
§ 1º Após a colheita, os ovos limpos deverão ser desinfetados no mais breve
espaço de tempo possível, devendo ser armazenados em local específico e
mantidos a temperatura entre 13ºC (treze graus Celsius) a 25ºC (vinte e cinco graus
Celsius) e umidade relativa do ar entre 70%(setenta por cento) a 85%(oitenta e cinco
por cento).
§ 2º Os ovos sujos, quebrados ou trincados deverão ser colhidos em recipientes
separados e não poderão ser destinados à incubação.
§ 3º Os ovos deverão ser expedidos diretamente da sala de estocagem da
granja ao incubatório.
§ 4º Os ovos deverão ser transportados em veículos fechados apropriados: em
bandejas, carrinhos e caixas em bom estado de conservação e previamente
desinfetados antes de cada embarque; as caixas e bandejas, quando forem de
papelão, deverão ser de primeiro uso.
§ 5º As aves de 1 (um) dia deverão ser expedidas diretamente do incubatório
ao local do destino.
§ 6º O veículo transportador deverá ser limpo e desinfetado antes de cada
embarque.
Art. 26. O trânsito interestadual de aves, inclusive as destinadas ao abate, além
de esterco e cama de aviário, obedecerão às normas previstas neste artigo.
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Parágrafo único. Os estabelecimentos avícolas que realizem comércio
internacional deverão cumprir, além dos procedimentos estabelecidos pelo MAPA,
as exigências dos países importadores.
Art. 27. A vacinação nos plantéis de aves de reprodução e comerciais somente
poderá ser realizada com vacina devidamente registrada no MAPA.
§ 1º O programa de vacinação deverá ser específico por região e por segmento
produtivo.
§ 2º As aves reprodutoras, à exceção de aves SPF, de postura comercial e aves
ornamentais
realizarão vacinação sistemática contra a doença de Newcastle.
§ 3º Estabelecimentos de aves de corte que realizarem vacinação para doença
de Newcastle e outras doenças de controle oficial deverão obrigatoriamente informar
a atividade ao serviço estadual de defesa sanitária animal.
§ 4º No caso de doença considerada exótica ao plantel avícola nacional, não
será permitida a realização de vacinação sistemática.
§ 5º Nos Estabelecimentos Incubatórios de Reprodução, proceder-se-á à
vacinação obrigatória contra a doença de Marek, antes da expedição das aves de
um dia.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 28. Os estabelecimentos avícolas permitirão o acesso do médico veterinário
oficial aos documentos e às instalações, observando os procedimentos de
biossegurança.
Art. 29. Os médicos veterinários habilitados à emissão de GTA de
estabelecimentos avícolas registrados, que presenciarem aves com sinais
repentinos e quantitativamente acentuados, fora dos padrões normais de produção,
tais como diminuição na produção de ovos, no consumo de água ou ração e
elevação na taxa mortalidade, ocorridos dentro de um período de 72(setenta e duas)
horas, comunicarão o fato de imediato e oficialmente ao serviço de defesa sanitária
animal da Unidade Federativa.
ANEXO II
FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS
1. Dados Gerais do Estabelecimento
CNPJ/CPF: Inscrição Estadual ou Cadastro de Produtor:
Número do Incra: Pessoa Física (1) Pessoa Jurídica (2)
Nome Empresarial:
Marca ou Nome Fantasia:
2. Localização do Estabelecimento
Endereço - logradouro:
Bairro: Localidade / Distrito:
Município: CEP: UF:
3. Endereço para Correspondência
Endereço - logradouro:
Bairro: Localidade / Distrito:
Município: CEP: UF:
Telefone: Fax: Caixa Postal:
Endereço eletrônico:
4. Atuação do Estabelecimento
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Área: Atividade: Classificação: Característica Adicional:
Atividade: Classificação: Característica Adicional:
Atividade: Classificação: Característica Adicional:
5. Cooperativa / Integradora (se a atividade for de integrado ou cooperado)
CNPJ/CPF:
Nome Empresarial:
Nome Fantasia:
Endereço - logradouro:
Município: UF: Data Cadastramento: / /
6. Técnico Responsável
Nome:
Profissão: MÉDICO VETERINÁRIO
CPF: Sigla: CRMV Região (UF): Número Inscrição:
Tipo de responsabilidade: 1 Tipo de Técnico: (1 - titular / 2 - substituto)
7. Tipo de Propriedade
Própria Arrendada (se arrendada, preencher abaixo)
Nome do proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço:
8. Localização / Instalações DATUM: South American 69 (SAD69)
Coordenadas GPS (formato
decimal)
S: W:
Área da Propriedade: (ha) Área utilizada com avicultura: (ha)
Número de Núcleos: Número de Galpões / Piquetes:
Área Construída: Capacidade de Alojamento:
Número de pessoas envolvidas com atividade:
9. Responsabilidade pela Informação
Nome do Responsável:
Cargo: Documento de Identidade:
10. Declaração
Declaro que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras e
que qualquer alteração nestas informações será comunicada imediatamente ao
órgão
de defesa sanitária animal.
Local e data:
__________________
Assinatura
11. Responsabilidade pelo Cadastro
A ser preenchido pelo funcionário responsável pela unidade veterinária local de
atenção do
Nome: Órgão:
Cargo: Matrícula:
Preenchimento do Item 4 da Ficha de Cadastro
Área de Interesse: Material de multiplicação Animal (reprodutoras)
Aves comerciais
Atividade: Produtor Independente
Produtor Integrado
Produtor Cooperado
Classificação: Aves reprodutoras
Granja de Linha Pura
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Granja Bisavoseira
Granja Avoseira
Granja Matrizeira
Granja SPF/ovos controlados
Incubatório de Linha Pura
Incubatório Bisavoseiro
Incubatório Avoseiro
Incubatório Matrizeiro
Incubatório de Avestruz
Criadouro de Avestruz - Reprodução
Criadouro de Avestruz - Cria e Engorda
Criadouro de Avestruz - Engorda
Criadouro de Avestruz - Ciclo Completo
Criadouro de Avestruz - Ciclo Parcial
Granja Matrizeira de Recria até 20 semanas de idade
Granja de Recria de pintinhas de 1 dia de postura até 20 semanas de idade
Aves comerciais:
Granja de Aves de Corte
Granja de Aves Poedeiras de Ovos
Granja de outras Aves de produção e aves ornamentais
Características Adicionais (espécies):
Aves reprodutoras
Galinhas - aptidão corte
Galinhas - aptidão postura
Patos - aptidão corte
Patas - aptidão postura
Perus - aptidão corte
Peruas - aptidão postura
Marrecos - aptidão corte
Marrecas - aptidão postura
Aves comerciais Galinha Peru Pato
Marreco
Codorna
Galinha d'angola
Avestruz
Ema
Outras (especificar)
ANEXO III
REQUERIMENTO PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA
À(o)
_________________________________________________________________
(Superintendência Federal de Agricultura - SFA)
no
Estado
do(e)________________________________________________________,
___________________________________________________________________
_,
(Pessoa Jurídica ou Pessoa Física)
CNPJ / CPF nº _____________________________________________, localizado
em
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___________________________________________________________________
(endereço completo)
___________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________
_,
Coordenadas GPS (formato decimal SAD 69) S: ____________; W:
______________,
Bairro __________________, Município __________________________ Estado
_______,
CEP
__________,
telefone
________________,
fax
___________________,
caixa
postal
nº_________________,
endereço
eletrônico_______________________,
vem
requerer
a
V.
Sa.
registro
nessa(e)
____________________________________,
( S FA )
como_______________________________________________________________
_.
De acordo com a Instrução Normativa MAPA que estabelece os
PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE
ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS DE REPRODUÇÃO, anexo ao presente os
documentos
exigidos pela legislação em vigor.
NESTES TERMOS,
PEDE DEFERIMENTO
________________________, ______ de __________________ de _________.
_________________________________________________________
(assinatura do proprietário ou representante legal)
ANEXO III-A
REQUERIMENTO PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA
À(o)
________________________________________________________________,
(Órgão de Defesa Sanitária Animal)
no
Estado
do(e)_______________________________________________________,
___________________________________________________________________
_,
(Pessoa Jurídica ou Pessoa Física)
CNPJ/CPF
nº__________________
_____,
localizado
em
_______________________
___________________________________________________________________
______
(endereço completo)
___________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________
__
Coordenadas GPS (formato decimal SAD 69) S: ____________; W:
______________,
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Bairro __________________, Município __________________________ Estado
____
CEP
________________,
telefone_____________________,
fax
________________,
caixa
postal
nº_______________,
endereço
eletrônico
________________________,
vem requerer a V. Sa. registro nessa(e) _______________________________ ,
como
(Órgão de Defesa Sanitária Animal)
___________________________________________________________________
__
De acordo com a Instrução Normativa MAPA que estabelece os PROCEDIMENTOS
PARA
REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS
COMERCIAIS, anexo ao presente os documentos exigidos pela legislação em vigor.
NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO
________________________, ______ de __________________ de _________.
_________________________________________
(assinatura do proprietário ou representante legal)
ANEXO IV
LAUDO DE INSPEÇÃO FÍSICA E SANITÁRIA - ROTEIRO MÍNIMO
PROPRIETÁRIO:
ESTABELECIMENTO:
LOCALIZAÇÃO:
TIPO DE EXPLORAÇÃO:
Nº PROCESSO DE REGISTRO:
O estabelecimento foi vistoriado, segundo o disposto na Instrução Normativa
MAPA que estabelece os PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS DE REPRODUÇÃO.
Ordem Item Possui Regular Não Possui
Documental:
1 Documentos de Existência Legal
2 Responsável Técnico (contrato + carteira
CRMV)
3 Planta de situação ou Levantamento
Aerofotogramétrico
Planta baixa
4 Protocolo ou Aval do Órgão Responsável
pelo Meio Ambiente
5 Memorial Descritivo
Estrutural:
6 Distâncias Regulamentadas
7 Material Utilizado (limpeza e desinfecção)
Dependências internas exigidas
8 Tela (exceto SPF, Linha Pura e Bisavós)
9 Cerca de Isolamento com único acesso
10 Registro do Controle de Trânsito (veículos
e pessoas)
11 Desinfecção de Veículos
12 Controle de Pragas
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13 Análise Microbiológica da Água
14 Registro de Manejo
Encontra-se apto / inapto a obtenção do registro nessa Superintendência Federal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de(o)_____________________.
Observações_________________________________________________________
Assinatura e carimbo
FFA – SEDESA
Assinatura e carimbo
FFA - SEFAG
_______________________________
Assinatura e carimbo
Chefe do SEDESA da SFA-XX
Assinatura e carimbo
Chefe do SEFAG da SFA-XX
ESTE LAUDO DE VISTORIA TEM VALIDADE POR UM ANO, CONDICIONADA À
MANUTENÇÃO DO ESTADO SANITÁRIO DOS NÚCLEOS OU DO
ESTABELECIMENTO
AVÍCOLA.
ANEXO IV-A
LAUDO DE INSPEÇÃO FÍSICA E SANITÁRIA - ROTEIRO MÍNIMO
PROPRIETÁRIO:
ESTABELECIMENTO:
LOCALIZAÇÃO:
TIPO DE EXPLORAÇÃO:
Nº PROCESSO DE REGISTRO:
O estabelecimento foi vistoriado, segundo o disposto na Instrução Normativa MAPA
que estabelece os PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE DE
ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS COMERCIAIS.
Ordem Item Possui Regular Não Possui Documental:
1 Documentos de Existência Legal
2 Responsável Técnico (contrato + carteira CRMV)
3 Croquis ou Levantamento Aerofotogramétrico
4 Protocolo ou Aval do Órgão Responsável pelo
Meio Ambiente
5 Memorial Descritivo
Estrutural:
6 Distâncias Regulamentadas
7 Material Utilizado (limpeza e desinfecção)
8 Tela
9 Boas Práticas de Produção
10 Cerca de Isolamento com único acesso
11 Registro do Controle de Trânsito (veículos e
pessoas)
12 Desinfecção de Veículos
13 Controle de Pragas
14 Análise Microbiológica da Água
15 Registro de Manejo
Encontra-se APTO / INAPTO a obtenção do registro nesse Órgão Estadual de
Defesa
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Sanitária Animal do Estado de(o)________________________________________.
Observações_________________________________________________________
___________________________________
Assinatura e carimbo
Médico Veterinário Oficial responsável pela vistoria
___________________________________
Assinatura e carimbo
Chefe do Serviço Estadual de Sanidade Animal
ESTE LAUDO DE VISTORIA TEM VALIDADE POR UM ANO, CONDICIONADA À
MANUTENÇÃO DO ESTADO SANITÁRIO DOS NÚCLEOS OU DO
ESTABELECIMENTO
AVÍCO-LA.
ANEXO V
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA
Classificação_________________________________________________________
Nº do Processo _________________________ Nº de Registro _________
Certificamos que, de acordo com a Instrução Normativa MAPA que estabelece os
PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE
ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS DE REPRODUÇÃO E COMERCIAIS, o Estabelecimento
Avícola:
_____________________________________________________________________
_______________, Proprietário / Empresa _________________________, CPF / CGC
_________________________________________________________, Localizado na
_________________________________________________________________,
Coordenadas GPS - S: ___________________; W: ________________, Município de
____________________________, Estado de(o) _______________________, está
registrado para produção de ____________________________________________,
com validade até ___________ / ___________ / ____________.
_______________________, ________ de ______________________ de _________
____________________________________
Responsável pela emissão do Registro
ÓRGÃO DE EMISSÃO DO REGISTRO
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Anexo 2 - Resolução SEMA n° 24

RESOLUÇÃO SEMA nº 024, de 14 de julho de 2008.
Estabelece condições e critérios e dá outras providências, para o licenciamento
ambiental de Empreendimentos de Avicultura no Estado do Paraná e dá outras
providências.
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 8.485, de 03 de julho de 1.987 e Lei n°
10.066, de 27 de julho de 1.992 alterada pela Lei n° 11.352, de 13 de fevereiro de
1.996,pelo Decreto n° 4.514 de 23. de julho de 2.001 e Decreto n° 6.358, de 30 de
março de 2.006, considerando o disposto no artigo 10 da Lei Federal nº 6.938, de 31
de agosto de 1.981,
Considerando o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA sob n° 237, de 19 de dezembro de 1997 e na Resolução do Conselho
Estadual do Meio Ambiente – CEMA sob nº 065, de 01 de julho de 2008;
Considerando os objetivos institucionais do Instituto Ambiental do Paraná – IAP
estabelecidos na Lei Estadual nº 10.066, de 27 de julho de 1992, com as alterações
da Lei Estadual nº 11.352, de 13 de fevereiro de 1996;
Considerando a necessidade de dar efetividade ao "princípio da prevenção"
consagrado na Política Nacional do Meio Ambiente (artigo 2º, incisos I, IV e IX da Lei
Federal n.º 6.938, de 31 de agosto de 1.981) e na Declaração do Rio de Janeiro de
1992 (Princípio n.º 15);
RESOLVE:
Art. 1º. Estabelecer critérios para o Licenciamento Ambiental de Empreendimentos
de Avicultura com aproveitamento econômico.
Art. 2º. Para os efeitos desta Resolução, considera-se:
I. Estudos Ambientais Específicos: todos e quaisquer estudos relativos aos
aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação
de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise
da licença requerida, tais como: Plano de Controle Ambiental, Projeto de Controle
de Poluição Ambiental, Plano de Recuperação de Área Degradada.
II. Fonte de Poluição: qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinaria,
equipamentos ou dispositivos, móvel ou imóvel previstos no regulamento da Lei
Estadual nº 7109/79, que alterem ou possam vir a alterar o Meio Ambiente.
III. Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o IAP,
verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização,
instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras
de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação e/ou modificação
ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas
técnicas aplicáveis ao caso.
IV. Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o IAP, estabelece as condições,
restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar
empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradação e/ou modificação ambiental.
V. Integrador: pessoa jurídica legalmente constituída, responsável pela assistência
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técnica, fomento e informações prestadas no processo de licenciamento ambiental
de cadeia produtiva da avicultura.
VI. Integrado: pessoa física ou jurídica integrante de cadeia produtiva, executor de
parte das atividades desta cadeia, sob supervisão e orientação do responsável
técnico do integrador.
VII. Responsável Técnico: profissional especializado na área de abrangência do
sistema, disponibilizado pelo integrador, responsável pelos projetos, orientação,
documentação técnica, relatórios e demais documentos citados nesta Resolução.
VIII. Agricultor Familiar: aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,
aos seguintes requisitos estabelecidos no artigo 3º de Lei Federal nº 11.326, de 24
de julho de 2006.
Art. 3º. Esta Resolução se aplica às atividades de avicultura comercial, como
granjas, incubatório, postura comercial, postura de ovos férteis e avicultura de corte,
avestruz, peru, frangos, ficando excluída a atividade industrial, que deverá ter
licenciamento ambiental específico para sua tipologia.
Parágrafo Único. Para os efeitos desta Resolução, os empreendimentos de
avicultura serão classificados de acordo com a tipologia, porte e sistema de criação:
I. Tipologia do empreendimento
a. Incubatório;
b. Postura comercial;
c. Postura de ovos férteis
d. Avicultura de corte.
II. Porte do empreendimento: o porte de empreendimentos de avicultura, para fins de
licenciamento ambiental, é definido através da área construída para o confinamento
das aves.
Art. 4°. Ficam passíveis Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental os
empreendimentos de avicultura, com área construída de confinamento de no
máximo 1.500 m2 em área rural.
§ 1º. Para os empreendimentos enquadrados no caput deste artigo o interessado
deverá ser cadastrado no IAP como Usuário Ambiental.
§ 2º. Para o cadastro citado no Parágrafo 1º, deverá ser solicitado a Declaração de
Dispensa de Licenciamento Ambiental - DLAE (Anexo 1) através de requerimento
dirigido ao Diretor Presidente do IAP, protocolado nos Escritórios Regionais do IAP
ou via on line, através do site do IAP, instruído na forma prevista abaixo:
I. Requerimento de Licenciamento Ambiental;
II. Cadastro de Empreendimentos de Avicultura (Anexo 2), detalhando ou anexando
croqui de localização do empreendimento contendo distância dos corpos hídricos,
indicando as áreas de preservação permanente, vias de acesso principais e pontos
de referências;
III. Documento de propriedade ou justa posse rural, conforme o artigo 57 da
Resolução CEMA nº 065, de 01 de julho de 2008;
IV. Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação
Bancária) no valor de 0,2 UPF/PR.
§ 3º. Qualquer alteração na área construída de confinamento para os
empreendimentos de Avicultura, deverá ser solicitada a respectiva Licença
Ambiental.
§ 4º. Para fins de isenção da Taxa Ambiental, deverá ser solicitada declaração
emitida pela EMATER, Sindicatos Rurais ou ainda o DAP - Declaração de Aptidão
do PRONAF.
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§ 5º. A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o dispensado das
exigências legais quanto à preservação do meio ambiente.
Art. 5°. Ficam passíveis de Licença Ambiental Simplificada – LAS, os
empreendimentos de Avicultura classificados como de porte mínimo, ou seja, com
área construída de confinamento de 1.501 a 2.500 m2.
Art. 6º. Os requerimentos de Licença Ambiental Simplificada – LAS, bem como sua
renovação, para os Empreendimentos de Avicultura relacionados no artigo 5º,
dirigidos ao Diretor Presidente do IAP, serão protocolados, desde que instruídos na
forma prevista abaixo.
Porte do
Empreendimento
Área construída de
confinamento
(total em m2)
Micro Até 1.500
Mínimo 1.501 a 2.500
Pequeno 2.501 a 5.000
Médio 5.001 a 10.000
Grande 10.001 a 40.000
Excepcional Maior que 40.000
I. LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS
a. Requerimento de Licenciamento Ambiental;
b. Cadastro de Empreendimentos de Avicultura (Anexo 2), detalhando ou anexando,
croqui de localização do empreendimento, contendo distância dos corpos
hídricos, indicando as áreas de preservação permanente, vias de acesso
principais e pontos de referências para chegar ao local;
c. Documento de propriedade ou justa posse rural, conforme o artigo 57 da
Resolução CEMA nº 065, de 01 de julho de 2008;
d. Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, conforme modelo
apresentado no Anexo 4;
e. Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), quando
pessoa jurídica;
f. Protocolo de solicitação de Dispensa de Outorga de Uso de Recursos Hídricos
da SUDERHSA para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento
de efluentes líquidos em corpos hídricos, se for o caso;
g. Publicação de súmula do pedido de Licença Ambiental Simplificada - LAS em
jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo
aprovado pela Resolução CONAMA N.o 006/86 (as publicações deverão ser
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais, ou
cópia obtida via internet); e
h. Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação
Bancária), de 2 UPF’s, sendo dispensado o pagamento de taxa pelo Agricultor
Familiar, mediante a apresentação de declaração de aptidão emitida pelo STR,
EMATER, INCRA ou MDA.
i. Informação técnica sobre controle da poluição da propriedade, conforme
regulamentação a ser feita pelo IAP, por portaria, no prazo de 30 dias, contados a
partir da publicação desta Resolução.
II. RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS
a. Requerimento de Licenciamento Ambiental;
b. Cadastro de Empreendimentos de Avicultura (Anexo 2) atualizado, detalhando ou
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anexando, croqui de localização do empreendimento, contendo distância de
corpos hídricos, indicando as áreas de preservação permanente, vias de acesso
principais e pontos de referências para chegar ao local;
c. Publicação de súmula do pedido de renovação da Licença Ambiental Simplificada
- LAS em jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme
modelo aprovado pela Resolução CONAMA N.o 006/86 (as publicações deverão
ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais, ou
cópia obtida via internet); e
d. Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação
Bancária), de 2 UPF’s, sendo dispensado o pagamento de taxa pelo Agricultor
Familiar, mediante a apresentação de declaração de aptidão emitida pelo STR,
EMATER, INCRA ou MDA.
Art. 7º. Os Empreendimentos de Avicultura com dimensões superiores àquelas
definidas no artigo 5º, deverão requerer sucessivamente as Licenças Prévia, de
Instalação e de Operação.
§ 1º. Este procedimento se aplica a novos empreendimentos, empreendimentos em
operação que venham a sofrer ampliações, alterações definitivas no processo e
incorporação de novas atividades, que venha a acarretar um aumento no potencial
poluidor.
§ 2º. Os requerimentos para esses licenciamentos, dirigidos ao Diretor Presidente do
IAP, serão protocolados, desde que instruídos na forma prevista abaixo,
respeitando-se
a modalidade solicitada.
I. LICENÇA PRÉVIA:
a. Requerimento de Licenciamento Ambiental;
b. Cadastro de Empreendimentos de Avicultura (Anexo 2), detalhando ou anexando,
croqui de localização do empreendimento, contendo distância de corpos hídricos,
indicando as áreas de preservação permanente, vias de acesso principais e
pontos de referências para chegar ao local;
c. Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, conforme modelo
apresentado no Anexo 4;
d. Cópia da Outorga Prévia da SUDERHSA para utilização de recursos hídricos,
inclusive para o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, se for o
caso. Para os empreendimentos de porte pequeno e médio poderá ser
apresentado o protocolo de solicitação de dispensa de outorga;
e. Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circulação
regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução
CONAMA N.o 006/86 (as publicações deverão ser comprovadas através da
apresentação dos respectivos jornais – originais, ou cópia obtida via internet); e
f. Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação
Bancária) de acordo com Lei Estadual n. 10.233/92.
II. LICENÇA DE INSTALAÇÃO:
a. Requerimento de Licenciamento Ambiental;
b. Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), quando
pessoa jurídica;
c. Documento de propriedade ou justa posse rural, conforme o artigo 57 da
Resolução CEMA nº 065, de 01 de julho de 2008;
d. Publicação de súmula da concessão de Licença Prévia em jornal de circulação
regional e no Diário Oficial do Estado, conforme especificado no corpo da mesma
e modelo aprovado pela Resolução CONAMA no 006/86 (as publicações deverão
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ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais);
e. Plano de Controle Ambiental (PCA) exigido na concessão da Licença Prévia, em
2 vias, sendo que uma delas, após análise e aprovação, deverá ser carimbada
pelo técnico analista e devolvida ao interessado. O PCA deverá contemplar no
mínimo:
1. Diagnóstico dos impactos ambientais decorrentes da implantação do
empreendimento, como por exemplo: obras de terraplenagem, corte de
vegetação, canalização de nascentes, entre outros, elaborado por técnico
habilitado, acompanhado de ART – Anotação de Responsabilidade
Técnica;
2. Projeto de Controle de Poluição Ambiental, elaborado por técnico
habilitado e apresentado de acordo com as diretrizes específicas deste IAP
apresentadas no Anexo 3;
f. Publicação de súmula do pedido de Licença de Instalação em jornal de circulação
regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução
CONAMA no 006/86 (a publicação poderá ser substituída pelo protocolo ou, ainda
pela cópia da publicação no DOE, obtida via internet). O IAP também aceitará
que, em uma mesma publicação, constem vários avicultores integrados; e
g. Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação
Bancária) de acordo com Lei Estadual n. 10.233/92.
III. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO:
a. Requerimento de Licenciamento Ambiental;
b. Publicação de súmula de concessão da Licença de Instalação em jornal de
circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela
Resolução CONAMA no 006/86 (as publicações deverão ser comprovadas
através da apresentação dos respectivos jornais-originais);
a. Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Instalação em
jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo
aprovado pela Resolução CONAMA no 006/86 (a publicação poderá ser
substituída pelo protocolo ou, ainda pela cópia da publicação no DOE, obtida via
internet. O IAP também aceitará que, em uma mesma publicação, constem vários
avicultores integrados);
c. Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação
Bancária) de acordo com Lei Estadual N. 10.233/92.
IV. LICENÇA DE OPERAÇÃO:
a. Requerimento de Licenciamento Ambiental;
b. Outorga de Direito ou Dispensa de Outorga de Uso de Recursos Hídricos da
SUDERHSA para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de
efluentes líquidos em corpos hídricos, se for o caso;
c. Publicação de súmula de concessão de Licença de Instalação em jornal de
circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela
Resolução CONAMA no 006/86 (a publicação poderá ser substituída pelo
protocolo ou, ainda pela cópia da publicação no DOE, obtida via internet). O IAP
também aceitará que, em uma mesma publicação, constem vários avicultores
integrados;
d. Publicação de súmula do pedido de Licença de Operação em jornal de circulação
regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução
CONAMA no 006/86 (a publicação poderá ser substituída pelo protocolo ou,
ainda pela cópia da publicação no DOE, obtida via internet). O IAP também
aceitará que, em uma mesma publicação, constem vários avicultores integrados;
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e. Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação
Bancária) de acordo com Lei Estadual n. 10.233/92.
V. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
a. Requerimento de Licenciamento Ambiental;
b. Cadastro de Empreendimentos de Avicultura (Anexo 2) atualizado, detalhando ou
anexando, croqui de localização do empreendimento, contendo distância de
corpos hídricos, indicando as áreas de preservação permanente, vias de acesso
principais e pontos de referências para chegar ao local;
c. Cópia da Licença de Operação;
d. Publicação de súmula de concessão de Licença de Operação em jornal de
circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela
Resolução CONAMA no 006/86 (a publicação poderá ser substituída pelo
protocolo ou, ainda pela cópia da publicação no DOE, obtida via internet). O IAP
também aceitará que, em uma mesma publicação, constem vários avicultores
integrados;
e. Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação em
jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo
aprovado pela Resolução CONAMA no 006/86 (a publicação poderá ser
substituída pelo protocolo ou, ainda pela cópia da publicação no DOE, obtida via
internet). O IAP também aceitará que, em uma mesma publicação, constem
vários avicultores integrados;
f. Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação
Bancária) de acordo com Lei Estadual n. 10.233/92.
Art. 8º. Os empreendimentos já existentes e com início de funcionamento
comprovadamente anterior à data de publicação desta Resolução, para
regularização
do licenciamento ambiental, poderão solicitar diretamente a Licença de Operação LO
ou a Licença Ambiental Simplificada – LAS.
Parágrafo Único. Para os empreendimentos enquadrados no caput deste artigo
deverá
ser solicitada a Licença Ambiental Simplificada de Regularização (LAS DE
REGULARIZAÇÃO) ou a Licença de Operação de Regularização (LO DE
REGULARIZAÇÃO), através de requerimento dirigido ao Diretor Presidente do IAP,
protocolado no IAP, desde que instruídos na forma prevista abaixo.
I. LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DE REGULARIZAÇÃO - LAS DE
REGULARIZAÇÃO
a. Requerimento de Licenciamento Ambiental;
b. Cadastro de Empreendimentos de Avicultura (Anexo 2), detalhando ou anexando,
croqui de localização do empreendimento, contendo distância dos corpos
hídricos, indicando as áreas de preservação permanente, vias de acesso
principais e pontos de referências para chegar ao local;
c. Documento de propriedade ou justa posse rural, conforme o artigo 57 da
Resolução CEMA nº 065, de 01 de julho de 2008;
d. Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, conforme modelo
apresentado no Anexo 4.
e. Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), quando
pessoa jurídica;
f. Protocolo de solicitação de Dispensa de Outorga de Uso de Recursos Hídricos da
SUDERHSA para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de
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efluentes líquidos em corpos hídricos, se for o caso.
g. Publicação de súmula do pedido de regularização de Licença Ambiental
Simplificada em jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado,
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA no 006/86 (a publicação
poderá ser substituída pelo protocolo ou, ainda pela cópia da publicação no DOE,
obtida via internet). O IAP também aceitará que, em uma mesma publicação,
constem vários avicultores integrados;
j. Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação
Bancária), de 2 UPF’s. Dispensado o pagamento de taxa pelo Agricultor Familiar,
mediante a apresentação de declaração de aptidão emitida pelo STR, EMATER,
INCRA ou MDA; e
k. Informação técnica sobre controle da poluição da propriedade, conforme
regulamentação a ser feita pelo IAP, por portaria, no prazo de 30 dias, contados a
partir da publicação desta Resolução.
II. LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO DE REGULARIZAÇÃO
a. Requerimento de Licenciamento Ambiental;
b. Cadastro de Empreendimentos de Avicultura (Anexo 2), detalhando ou anexando,
croqui de localização do empreendimento, contendo distância de corpos hídricos,
indicando as áreas de preservação permanente, vias de acesso principais e
pontos de referências para chegar ao local;
c. Documento de propriedade ou justa posse rural, conforme o artigo 57 da
Resolução CEMA nº 065, de 01 de julho de 2008;
d. Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, conforme modelo
apresentado no Anexo 4.
e. Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), quando
pessoa jurídica;
f. Outorga de Direito ou Dispensa de Outorga de Uso de Recursos Hídricos da
SUDERHSA para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de
efluentes líquidos em corpos hídricos, se for o caso;
g. Projeto do Sistema de Controle de Poluição Ambiental, conforme diretrizes no
Anexo 3; e
h. Publicação de súmula do pedido de Licença de Operação em jornal de circulação
regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução
CONAMA no 006/86 (a publicação poderá ser substituída pelo protocolo ou, ainda
pela cópia da publicação no DOE, obtida via internet). O IAP também aceitará
que, em uma mesma publicação, constem vários avicultores integrados; e
i. Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação
Bancária) de acordo com Lei Estadual n. 10.233/92.
Art. 9º. O IAP estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença e
autorização
ambiental, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os
seguintes aspectos:
I. O prazo de validade da Licença Prévia (LP) será de 2 (dois) anos. A Licença
Prévia - LP não é passível de renovação.
II. O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) será de 2 (dois) anos. A
Licença de Instalação - LI poderá ser renovada, a critério do IAP.
III. O prazo de validade da Licença de Operação (LO) será de 06 (seis) anos. A
Licença de Operação (LO) poderá ser renovada. A renovação deve ser requerida
antes da data de sua expiração.
IV. O prazo de validade da Licença Ambiental Simplificada – LAS, será de 06 (seis)
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anos, devendo a renovação ser requerida antes da data de sua expiração.
Parágrafo Único. Em casos excepcionais, justificados por motivos técnicos e/ou
legais,
o IAP poderá reduzir o prazo de validade da Licença Ambiental Simplificada – LAS e
da
Licença de Operação.
Art. 10. A implantação de empreendimentos de Avicultura, quanto à localização,
deverá
atender, no mínimo, aos seguintes critérios:
I. as áreas devem ser de uso rural e estar em conformidade com as diretrizes de
zoneamento do município;
II. a área do empreendimento, incluindo armazenagem, tratamento e disposição
final de estercos, deve situar-se a uma distância mínima de corpos hídricos, de
modo a não atingir áreas de preservação permanente, conforme estabelecido no
Código Florestal ;
III. a área do empreendimento, incluindo armazenagem, tratamento e destinação
final de estercos, deve situar-se a uma distância mínima conforme estabelecido
no Código Sanitário do Estado.
Art. 11. Para o lançamento de efluentes líquidos de empreendimentos de avicultura
em
Corpos Hídricos ficam estabelecidos os seguintes padrões:
I. pH entre 5 a 9;
II. temperatura: inferior a 40oC, sendo que a elevação de temperatura do corpo
receptor não deverá exceder a 3ºC;
III. materiais sedimentáveis: até 1 ml/litro em teste de 1 hora em cone Imhoff para o
lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente
nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes;
IV. regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do
período de atividade diária do empreendimento;
V. óleos e graxas: óleos vegetais e gorduras animais até 50 mg/l;
VI. ausência de materiais flutuantes;
VII. DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) até 50 mg/ l;
VIII. DQO (Demanda Química de Oxigênio) até 150 mg/ l;
IX. Cobre: 1,0 mg/l de Cu;
X. Zinco: 5,0 mg/l de Zn;
XI. Nitrogênio amoniacal total: 20 mg/L N
Art. 12. Para uso agrícola dos resíduos, devem ser considerados os seguintes
aspectos:
I. A cama de aviário deverá sofrer processo de fermentação por no mínimo 10
(dez) dias. A armazenagem deve ser realizada em local adequado, com adoção
de medidas que evitem a proliferação de vetores;
II. Taxa de aplicação no solo (quantidade/área) - deve ser calculada com base nas
características físico-químicas do resíduo, da interpretação da análise química
do solo e da necessidade da cultura, conforme recomendação agronômica;
III. Fica vedada a utilização de material para substrato de cama de aviário com
presença de resíduos de produtos químicos para tratamento de madeira.
Art 13. Os animais mortos deverão ser dispostos adequadamente, utilizando
tecnologias
de disposição específicas. A queima a céu aberto dos animais mortos só é
permitida:
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I. Em casos de epizootias, quando ocorra grande mortandade de animais;
II. Quando for determinado o sacrifício dos animais pelas autoridades sanitárias
competentes.
DOS PROCEDIMENTOS
DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EMPREENDIMENTOS INTEGRADOS
Art. 14. Os procedimentos de solicitação de licenças ambientais, de acordo com o
estabelecido nos Artigos 4º ao 8º, poderão ser protocolados pelos Integradores os
quais
assumirão a responsabilidade pelas vistorias técnicas necessárias e demais
informações prestadas pelos requerentes.
§ 1º. Os procedimentos de licenciamento ambiental serão individualizados por
Integrado.
§ 2º. As publicações definidas nos Artigos 5º ao 8º poderão ser referentes a todos os
Integrados participantes da solicitação, por município.
§ 3º. Deverá ser recolhida uma taxa ambiental para cada Integrado participante da
solicitação.
§ 4º. O Responsável Técnico apresentará Relatório de Vistoria, individualizado por
Integrado, ao IAP (Anexo 6), onde constarão os elementos necessários à
identificação,
localização, porte, potencial poluidor do integrado, desconformidades ambientais
existentes e os prazos de adequação à legislação ambiental.
Art. 15. O Integrador e os respectivos Integrados participantes da solicitação
assumirão
perante o IAP, Termo de Responsabilidade (Anexo 5 e 5A) referente à localização,
instalação e operação do empreendimento e atendimento à legislação ambiental em
vigor.
Art. 16. O IAP realizará, periodicamente, vistoria aos empreendimentos integrados
e,
constatadas informações divergentes em relação ao informado no processo de
licenciamento, tomará as devidas medidas administrativas comunicando o fato,
quando
for o caso, ao Ministério Público e ao Conselho de Classe do Responsável Técnico.
Art. 17. O IAP disponibilizará servidores de seu quadro para intercâmbio técnico
com as
empresas integradoras, treinando e orientando os profissionais disponibilizados pelo
integrador, para que atuem de modo eficiente, nos procedimentos em que estarão
envolvidos, no processo de licenciamento.
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 18. Caso haja necessidade, o IAP solicitará, a qualquer momento, outros
documentos e/ou informações complementares do requerente ou de outras
instituições
envolvidas no licenciamento ambiental em questão, assim como, anotação ou
registro
de responsabilidade técnica pela implantação e conclusão de eventuais estudos
ambientais.
Art. 19. O descumprimento das disposições desta Resolução, dos termos das
Licenças
Ambientais sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, e em outros dispositivos normativos pertinentes, sem prejuízo do
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dever de recuperar os danos ambientais causados, na forma do art. 225, Parágrafo
4º,
da Constituição Federal do Brasil, e do art. 14, Parágrafo 1o, da Lei n. 6.938, de
1981.
Art. 20. O Instituto Ambiental do Paraná poderá complementar os critérios
estabelecidos
na presente Resolução de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e
a
necessidade de preservação ambiental.
Art. 21. Os avicultores terão um prazo de 24 meses para requerer a regularização
de
seus empreendimentos de produção junto ao órgão ambiental.
Art. 22. Caberá ao IAP deliberar sobre casos omissos nesta Resolução.
Art. 23. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação ficando
revogadas
as disposições em contrário.
Curitiba, 14 de julho de 2008.
Lindsley da Silva RASCA RODRIGUES
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
RESOLUÇÃO SEMA nº 024, de 14 de julho de 2008.
ANEXO1
1A VIA – REQUERENTE 2A VIA - IAP/DIRAM 3A VIA - ESCRITÓRIO REGIONAL
4A VIA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
Diretoria de Controle de Recursos
Ambientais
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
ESTADUAL
01 CONTROLE
01 DECLARAÇÃO NR. 02 VALIDADE 03 PROTOCOLO S.P.I. DE ORIGEM
04 DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA
ATIVIDADE DE:
O INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP, COM BASE NA LEGISLAÇÃO
AMBIENTAL E DEMAIS
NORMAS PERTINENTES, E TENDO EM VISTA O CONTIDO NO EXPEDIENTE
PROTOCOLADO SOB O
NÚMERO ANTERIORMENTE CITADO, EXPEDE A PRESENTE DECLARAÇÃO A:
02 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
05 RAZÃO SOCIAL (PESSOA JURÍDICA) OU NOME (PESSOA FÍSICA)
06 CGC/MF OU CPF/MF 07 INSCRIÇÃO ESTADUAL - PESSOA JURÍDICA OU
R.G. - PESSOA FÍSICA
08 ENDEREÇO COMPLETO 09 BAIRRO
10 MUNICÍPIO/UF 11 CEP 12 TELEFONE PARA CONTATO
03 DETALHAMENTO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL ESTADUAL
13 DETALHAR O TEOR DA DECLARAÇÃO, PREMISSAS E CONDICIONANTES
DE SUA
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CONCESSÃO
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
- ÁREA CONSTRUÍDA DE CONFINAMENTO:
ESTA DECLARAÇÃO ESTÁ VINCULADA À EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
APRESENTADAS
PELO INTERESSADO E NÃO EXIME O EMPREENDEDOR DO CUMPRIMENTO
DAS EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS EM DISPOSIÇÕES LEGAIS, REGULAMENTARES EM NORMAS
TÉCNICAS
APLICÁVEIS AO CASO E O SUJEITA À FISCALIZAÇÃO E ANULAÇÃO DA
DECLARAÇÃO, CASO
SEJAM CONSTATADAS IRREGULARIDAS, BEM ASSIM À AUTUAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE
SANÇOES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS.
O IAP PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO, INVALIDÁ-LA CASO VERIFIQUE
DISCORDÂNCIA
ENTRE AS INFORMAÇÕES E AS CARACTERÍSTICAS REAIS DO
EMPREENDIMENTO.
04 AUTENTICAÇÃO PELO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
14 LOCAL E DATA
O REQUERENTE ACIMA QUALIFICADO NÃO
CONSTA NESTA DATA, COMO DEVEDOR NO
CADASTRO DE AUTUAÇÕES AMBIENTAIS
DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ.
15 CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO IAP
RESOLUÇÃO SEMA nº 024, de 14 de julho de 2008.
ANEXO 2
CADASTRO DE EMPREENDIMENTOS DE AVICULTURA
DOCUMENTO DESTINADO AO CADASTRAMENTO DE EMPREENDIMENTOS
AGROPECUÁRIOS PARA QUALQUER MODALIDADE DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
CEAV
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
CADASTRO DE EMPREENDIMENTOS DE
AVICULTURA
00 USO DO IAP
00 PROTOCOLO LOCAL
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTROLE DE RECURSOS
AMBIENTAIS
01 USO DO IAP
01 PROTOCOLO SID
02 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
02
NOME
(PESSOA
FÍSICA)/RAZÃO
SOCIAL
(PESSOA
JURÍDICA)/INTEGRADOR (SE APLICÁVEL) 03 CPF (PESSOA FÍSICA)/CNPJ
(PESSOA JURÍDICA)
04 RG (PESSOA FÍSICA)/INSCRIÇÃO ESTADUAL (PESSOA
JURÍDICA)
05 TELEFONE (DDD - NÚMERO) 06 FAX (DDD - NÚMERO)
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07 endereço
08 BAIRRO 09 MUNICÍPIO/UF 10 CEP
11 NOME PARA CONTATO 12 CARGO 13 TELEFONE PARA
CONTATO (DDD - NO - RAMAL)
03 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
14 INTEGRADO (SE APLICÁVEL)
15 ATIVIDADE 16 NUMERO DO CERTIFICADO DE
REGISTRO NO SERFLOR SE USUÁRIO
DE MATERIA PRIMA FLORESTAL
17 ENDEREÇO
18 BAIRRO 19 MUNICÍPIO/UF 20 CEP
21 CORPO RECEPTOR 22 BACIA HIDROGRÁFICA
23 ÁREA PARA CRIAÇÃO 24 ÁREA LIVRE PREVISTA 25 COORDENADAS
GEOGRÁFICAS E/OU UTM
26 INVESTIMENTO TOTAL EM
UPF/PR
SISTEMA DE PRODUÇÃO - AVICULTURA
27
INCUBATÓRIO POSTURA ο CORTE
NÚMERO DE AVES POR CATEGORIA - AVICULTURA
28INCUBATÓRIO (NO AVES) 29 POSTURA (NO AVES) 30 CORTE (NO AVES)
PRODUTOS UTILIZADOS ÁGUA UTILIZADA
31 DESCRIÇÃO 32 QUANTIDADE 33 ORIGEM 34 PONTOS
DE
UTILIZAÇÃO
35 VAZÃO
(m3/dia)
DESPEJOS
36
DESCRIÇÃO/ORIGEM
37 VAZÃO 38 TRATAMENTO 39 DESTINAÇÃO FINAL
RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINAÇÃO DE AVES MORTAS
40
DESCRIÇÃO/ORIGE
M
41
QUANTIDA
DE
42 TRATAMENTO E/OU
DESTINAÇÃO FINAL
43 FORMA E TRATAMENTO
44. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
VIA ÚNICA - A SER ANEXADA AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
VERSO DO CADASTRO DE EMPREENDIMENTOS DE AVICULTURA
45
CROQUI
DA
SITUAÇÃO
(DETALHAR
RIOS
PRÓXIMOS
DO
EMPREENDIMENTO; CITAR E
LOCALIZAR VIAS DE ACESSO; MENCIONAR OCUPAÇÕES DAS ÁREAS
VIZINHAS E ESTRADAS COM
INDICAÇÃO DE DISTÂNCIA)
04 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
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46 NOME COMPLETO 47 CPF - CADASTRO DE PESSOA
FÍSICA
48 LOCAL E DATA
ASSUMO SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES
PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS
49 ASSINATURA
N
RESOLUÇÃO SEMA nº 024, de 14 de julho de 2008.
ANEXO 3
Diretrizes para elaboração e apresentação de Projetos de Sistemas de
Controle de Poluição Ambiental de Empreendimentos Agropecuários
Os Projetos de instalações destinadas ao controle de poluição ambiental em
atividades
agropecuárias deverão ser apresentados para análise do INSTITUTO AMBIENTAL
DO
PARANÁ - IAP, em 02 (duas) vias e acompanhados da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, conforme dispõe a Lei no 6.496/77.
Os Projetos devem apresentar dados sobre as informações cadastrais, memoriais
descritivos de cálculo e desenhos.
1. INFORMAÇÕES CADASTRAIS
1.1 INFORMAÇÕES CADASTRAIS
Razão Social, CNPJ, endereço.
1.2 FONTE ABASTECEDORA DE ÁGUA
Relacionar todas as fontes de abastecimento de água utilizadas pelo
empreendimento, tais como rios, lagoas, poços, rede pública, etc.
1.3 CORPO RECEPTOR
Vazão e parâmetros (no caso de rios) e bacia hidrográfica a que pertence.
1.4 ÁREA EM HECTARES
Área total, área construída e área livre.
1.5 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
• Descrição do regime e sistema de criação do empreendimento;
• Quantificação do plantel por sistema de criação existente e a capacidade
máxima instalada.
• Indicação dos produtos usados para a alimentação dos animais, para a
desinfecção e limpeza das instalações bem como medicamentos
utilizados.
• Apresentar a relação dos animais produzidos, por categoria, mensal e
anualmente. Informar a empresa de integração, se for o caso.
1.6 AMPLIAÇÕES PREVISTAS
2. SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS
• Descrição do sistema de captação e disposição de águas pluviais.
• Informações sobre a quantidade diária de esterco gerado.
• Descrição do sistema de tratamento e destinação final (no caso de disposição no
solo ver item x);
• Dimensionamento das unidades que compõem o sistema;
• Características prováveis dos efluentes líquidos tratados (pH, DBO, DQO, etc.).
• Descrição do(s) sistema(s) de tratamento(s) adotado(s). No caso de disposição
no solo, ver item 5;
3. CONTROLE DE VETORES
Detalhar medidas adotadas visando minimizar o problema.
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4. RESÍDUOS SÓLIDOS
4.1 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS
Especificar os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento, discriminando a
composição, (dejetos animais quando for na forma sólida, vasilhames,
embalagens, animais mortos, etc.), quantidade e forma de coleta.
No caso de cama de aviário:
• comprovar a origem da matéria prima utilizada, com relação à presença
de resíduos de produtos químicos.
• quantificar a matéria prima utilizada
• detalhar o manejo da cama de aviário: nº de lotes para a mesma cama,
quantidade de cama gerada/ano, etc.
4.2 INFORMAÇÕES SOBRE DISPOSIÇÃO FINAL
Descrever o(s) tipo(s) de disposição final de resíduos sólidos. No caso de
disposição no solo, ver item 5.
4.3 TRATAMENTO ADOTADO
Justificar a escolha do(s) tipo(s) de tratamento(s) adotado(s).
4.4 MEMORIAL DE CÁLCULO
Apresentar o memorial de cálculo referente ao dimensionamento da solução
adotada.
5. DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NO SOLO
5.1 USO AGRÍCOLA
Considera-se a disposição de resíduos no solo para uso agrícola quando o
mesmo for aplicado em solo para fins agrícolas e florestais, como condicionador
ou fertilizante, de modo a proporcionar efeitos benéficos para o solo e para as
espécies nele cultivadas.
Deve constar no projeto:
• Recomendação quanto às áreas que receberão os resíduos, considerando os
aspectos ambientais das terras e características químicas do solo e necessidade
de utilização de técnicas ou práticas de uso, manejo e conservação do solo;
• Procedimento de aplicação: época de aplicação, forma de aplicação, culturas,
freqüência, técnica de aplicação;
• Taxa de aplicação de acordo com a recomendação agronômica;
6. DESENHOS
• Planta de situação indicando a localização geográfica da propriedade;
• Localização esquemática do empreendimento em relação aos cursos d’água;
• Planta e cortes do sistema de tratamento de efluentes líquidos.
6.1.1 JUSTIFICATIVA DO SISTEMA PROPOSTO
RESOLUÇÃO SEMA nº 024, de 14 de julho de 2008
ANEXO 4
Modelo de Certidão do Município quando ao uso e ocupação do solo
Em papel timbrado do Município
CERTIDÃO
MUNICÍPIO DE – (NOME DO MUNICÍPIO)
Declaramos ao INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP/SEMA que o
Empreendimento abaixo descrito, está localizado neste Município e que o Local, o
Tipo
de Empreendimento e Atividade estão em conformidade com a legislação municipal
aplicável ao uso e ocupação do solo (nº do diploma legal pertinente) bem como
atendem as demais exigências legais e administrativas perante o nosso Município.
EMPREENDEDOR
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CPF/CNPJ
NOME DO EMPREENDIMENTO
ATIVIDADE
ENDEREÇO
BAIRRO
CEP
TELEFONE
Local e Data
Nome, assinatura e carimbo do
Prefeito Municipal e/ou Secretário Municipal
RESOLUÇÃO SEMA nº 024, de 14 de julho de 2008.
ANEXO 5
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente instrumento, de um lado o INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ –
IAP,
autarquia estadual, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 68.596.162/0001-78, com sede na
Rua
Engenheiro Rebouças nº 1206, Bairro Rebouças, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, neste ato representado pelo Diretor Presidente, , doravante denominada
simplesmente COMPROMITENTE, e do outro lado, como COMPROMISSÁRIO, , a
COOPERATIVA / EMPRESA , doravante denominado INTEGRADOR, inscrito no
CNPJ/MF sob nº , com sede na , neste ato representado por seu Dirigente, Sr. ,
portador da Cédula de Identidade No. e CPF No. , nos termos do parágrafo 6º do
artigo 5º da Lei 7.347/85 e artigo 585, VII do Código de Processo Civil, artigo 10 da
Lei
Federal n0 6.938/81, artigo 17 do Decreto Federal no 99.274/90 e artigo 60 e
seguintes
do Decreto 3.179/99, celebram o presente TERMO DE RESPONSABILIDADE em
caráter irrevogável, na forma estabelecida pelas cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Tem o presente TERMO DE RESPONSABILIDADE como objeto estabelecer
compromissos e responsabilidades do COMPROMISSÁRIO, perante o
COMPROMITENTE, para fins de localização, instalação e operação de
empreendimentos de avicultura visando as condições necessárias para a obtenção
do
competente licenciamento ambiental.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
A fim de obter o licenciamento ambiental, o COMPROMISSÁRIO assume perante o
COMPROMITENTE as obrigações abaixo relacionadas no cumprimento das
Resoluções
SEMA nº 031/1998 e 024/2008.
I. DO INTEGRADOR:
a . Disponibilizar RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S), cujo(s) nome(s) constará(ao)
nas respectivas solicitações de licenciamento junto ao COMPROMITENTE com
habilitação para as atividades a serem licenciadas, sendo estes devidamente
registrados em Conselho Profissional.
b . Providenciar o licenciamento das atividades dos atuais e novos INTEGRADOS,
encaminhando ao COMPROMITENTE os documentos necessários, realizando
obrigatoriamente as vistorias ao INTEGRADO e emitindo relatório quanto ao
cumprimento das disposições legais relativas ao meio ambiente;
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c . Orientar o INTEGRADO para o correto tratamento e destinação dos resíduos
sólidos e efluentes líquidos;
d . Responsabilizar-se pelo assessoramento técnico ao INTEGRADO para que
cumpra as condições e restrições legais contidas nas respectivas licenças
ambientais;
e . Orientar o INTEGRADO com relação ao uso sustentado dos recursos ambientais
nas suas propriedades;
f . Enviar quando solicitado pelo IAP, relatório da situação do INTEGRADO quanto
ao cumprimento das exigências ambientais;
g . Orientar o INTEGRADO na construção das instalações necessárias para
atendimento das condições e restrições legais contidas nas respectivas licenças
ambientais.
II. DO COMPROMITENTE - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP
• Realizar vistoria aos empreendimentos integrados quando necessário.
• Informar ao Ministério Público e ao Conselho de Classe do Responsável Técnico
em caso de constatação de informações divergentes fornecidas no procedimento
de licenciamento ambienta.
• Disponibilizar técnicos de seu quadro para intercâmbio técnico com os
INTEGRADORES, treinando e orientando os técnicos disponibilizados pelo
Integrador, para que atuem de modo eficiente, nos procedimentos em que
estarão envolvidos, no processo de licenciamento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
Fica assegurado ao COMPROMITENTE o direito de fiscalizar o cumprimento das
obrigações assumidas pelo INTEGRADOR e respectivos INTEGRADOS na Cláusula
Segunda, sem prejuízo das prerrogativas do poder de polícia a ser por ele exercido,
como decorrência da aplicação da legislação ambiental federal e estadual vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DO INADIMPLEMENTO
O não cumprimento parcial ou integral das obrigações assumidas na Cláusula
Segunda,
incluindo o fornecimento de informação falsa, dúbia ou enganosa, inclusive por
omissão,
em qualquer fase do procedimento de licenciamento ou no período de validade da
licença, sujeitará o INTEGRADOR, o INTEGRADO e o RESPONSÁVEL TÉCNICO,
além da perda do direito à continuidade do processo deliberativo de licenciamento
ambiental, à aplicação das penalidades e sanções cabíveis nos termos da Lei
Federal n0
9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais e de seu Decreto no 3.179/99, sem prejuízo da
reparação do dano ambiental causado.
PARÁGRAFO ÚNICO – A celebração deste Termo de Responsabilidade não
impede a
aplicação de quaisquer sanções administrativas e judiciais frente a futuro
descumprimento pelo Integrador das normas ambientais vigentes.
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO PRESENTE TERMO
O presente Termo de Responsabilidade tem eficácia de título executivo extrajudicial,
nos termos do artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba - Paraná, com exclusividade, para dirimir
quaisquer questões provenientes do presente Termo.
O presente Termo de Responsabilidade, depois de lido e acatado, é assinado em 03
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(três) vias de igual teor, perante duas testemunhas, para que surta os devidos
efeitos
legais.
Local e data: Curitiba, .....de .......de 2008
COMPROMITENTE
Diretor Presidente do INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
COMPROMISSÁRIO INTEGRADOR
RESOLUÇÃO SEMA nº 024, de 14 de julho de 2008.
ANEXO 5– A
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente instrumento particular de um lado, COOPERATIVA / EMPRESA ?,
doravante denominado INTEGRADOR, inscrita no CNPJ/MF sob nº ?, com sede na
?,
neste ato representada por seu Dirigente, Sr. ?, portador da Cédula de Identidade
No. ?
e CPF No. ?, e o Sr. ?, doravante denominado INTEGRADO, portador do CPF/MF
no
?,e do RG no?, residente na(o) ENDEREÇO COMPLETO DO EMPREENDIMENTO
(RUA, NO, BAIRRO, CEP, CIDADE, ESTADO), NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL,
PROFISSÃO, nos termos do parágrafo 6º do artigo 5º da Lei 7.347/85 e artigo 585,
VII
do Código de Processo Civil, artigo 10 da Lei Federal n0 6.938/81, artigo 17 do
Decreto
Federal no 99.274/90 e artigo 60 e seguintes do Decreto 3.179/99, celebram o
presente
TERMO DE RESPONSABILIDADE em caráter irrevogável, na forma estabelecida
pelas
cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Tem o presente TERMO DE RESPONSABILIDADE como objeto estabelecer
compromissos e responsabilidades do INTEGRADOR e INTEGRADO, para fins de
localização, instalação e operação de empreendimentos de avicultura visando as
condições necessárias para a obtenção do competente licenciamento ambiental.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
A fim de obter o licenciamento ambiental, o INTEGRADOR e o INTEGRADO,
assumem
perante o INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP, as obrigações abaixo
relacionadas no cumprimento da Resolução SEMA nº 031/98 e Portaria IAP nº
XXX/2008.
II. DO INTEGRADOR:
h . Disponibilizar RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S), cujo(s) nome(s) constará(ao)
nas respectivas solicitações de licenciamento junto ao COMPROMITENTE com
habilitação para as atividades a serem licenciadas, sendo estes devidamente
registrados em Conselho Profissional.
i . Providenciar o licenciamento das atividades dos atuais e novos INTEGRADOS,
encaminhando ao COMPROMITENTE os documentos necessários, realizando
obrigatoriamente as vistorias ao INTEGRADO e emitindo relatório quanto ao
cumprimento das disposições legais relativas ao meio ambiente;
j . Orientar o INTEGRADO para o correto tratamento e destinação dos resíduos
sólidos e efluentes líquidos;
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k . Responsabilizar-se pelo assessoramento técnico ao INTEGRADO para que
cumpra as condições e restrições legais contidas nas respectivas licenças
ambientais;
l . Orientar o INTEGRADO com relação ao uso sustentado dos recursos ambientais
nas suas propriedades;
m . Enviar quando solicitado pelo IAP, relatório da situação do INTEGRADO quanto
ao cumprimento das exigências ambientais;
n . Orientar o INTEGRADO na construção das instalações necessárias para
atendimento das condições e restrições legais contidas nas respectivas licenças
ambientais.
II. DO INTEGRADO:
a . Fornecer as informações e documentos necessários ao licenciamento ambiental.
b . Operar adequadamente as instalações e sistemas de tratamento de efluentes e
resíduos, do empreendimento objeto do licenciamento.
c . Acatar as orientações técnicas prestadas pelo INTEGRADOR.
d . Cumprir as condições e restrições legais contidas nas respectivas licenças
ambientais.
e . Promover o uso sustentado dos recursos ambientais nas suas propriedades;
f . Obedecer à legislação ambiental em vigor.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
Fica assegurado ao IAP o direito de fiscalizar o cumprimento das obrigações
assumidas pelo Integrador e Integrado na cláusula segunda, sem prejuízo das
prerrogativas do poder de polícia a ser por ele exercido, como decorrência da
aplicação da legislação ambiental federal e estadual vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DO INADIMPLEMENTO
O não cumprimento parcial ou integral das obrigações assumidas na cláusula
segunda, incluindo o fornecimento de informação falsa, dúbia ou enganosa, inclusive
por omissão, em qualquer fase do procedimento de licenciamento ou no período de
validade da licença, sujeitará o INTEGRADOR, o INTEGRADO e o RESPONSÁVEL
TÉCNICO, além da perda do direito à continuidade do processo deliberativo de
licenciamento ambiental, à aplicação das penalidades e sanções cabíveis nos
termos da Lei Federal n0 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais e de seu Decreto no
3.179/99, sem prejuízo da reparação do dano ambiental causado.
PARÁGRAFO ÚNICO – A celebração deste Termo de Responsabilidade não
impede a aplicação de quaisquer sanções administrativas e judiciais frente a futuro
descumprimento pelo Integrador das normas ambientais vigentes.
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO PRESENTE TERMO
O presente Termo de Responsabilidade tem eficácia de título executivo extrajudicial,
nos termos do artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de ? - Paraná, com exclusividade, para dirimir
quaisquer questões provenientes do presente Termo.
O presente Termo de Responsabilidade, depois de lido e acatado, é assinado em 03
(três) vias de igual teor, perante duas testemunhas, para que surta os devidos
efeitos legais.
Local e data: , .....de ......... de 2008
INTEGRADOR
INTEGRADO
RESOLUÇÃO SEMA nº 024, de 14 de julho de 2008.
ANEXO 6
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RELATÓRIO DE VISTORIA
Instrumento de licenciamento, a ser elaborado por TÉCNICO RESPONSÁVEL
HABILITADO, mediante testemunho do INTEGRADO, comprovado por sua
assinatura, que fornece informações sobre a situação ambiental de
empreendimentos de Avicultura, quando objeto de licenciamento pelo IAP.
Quando da emissão do RELATÓRIO DE VISTORIA, o mesmo deverá ser lavrado
em 03 (três) vias, as quais terão os seguintes encaminhamentos:
1a via – processo administrativo de licenciamento;
2a via – Integrado;
3ª via – Integrador.
1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
1.1. RAZÃO SOCIAL (PESSOA JURÍDICA) OU NOME (PESSOA FÍSICA)
1.2. ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO
1.3. BAIRRO
1.4. MUNICÍPIO/UF
1.5. CEP
1.6. CORPO RECEPTOR
1.7. BACIA HIDROGRÁFICA
1.8. COORDENADAS DO EMPREENDIMENTO
2. DESCRIÇÃO DA VISTORIA
2.1.LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA
Avaliar os seguintes itens:
Quanto à localização e Uso do Solo
− Restrições quanto à localização do empreendimento;
− Situação do empreendimento, utilizando mapas disponíveis e procurando
caracterizar com o máximo de acerto as características da vizinhança;
− Situação em relação aos cursos d’água próximos;
− Ventos predominantes;
− Necessidade de retirada de cobertura vegetal da área e classificação desta;
− Características topográficas e geomorfológicas;
− Existência de ecossistemas e de áreas protegidas (cursos d’água, vegetação,
mananciais, ocupação do entorno);
− Condições de drenagem; e
− Áreas não “edificandis” dente outras.
Conveniência do empreendimento ser implantado no local
pretendido:
Para avaliar a conveniência do empreendimento ser implantado no local
pretendido, deverão ser avaliados os seguintes aspectos:
− Níveis sonoros, relacionando-os com a vizinhança;
− Emissões gasosas, relacionando-as com a vizinhança e ventos predominantes;
− Geração de efluentes líquidos, relacionando-os com a classificação e vazão do
corpo receptor;
− Resíduos sólidos, em relação ao acondicionamento, tratamento, transporte e
disposição final; e
− Outros aspectos relevantes.
2.2 LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO
Avaliar os seguintes itens:
− Compatibilidade de implantação das medidas propostas no Sistema de Controle
Ambiental, exigido na Licença Prévia, com a área do empreendimento;
− Implantação das medidas propostas no Estudo Ambiental, para esta fase do
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empreendimento;
− Confirmar se estão mantidas as condições ambientais e as características do
empreendimento, levantadas quando da emissão da Licença Prévia; e
− Outros aspectos relevantes.
Deverão ainda, durante a fase de implantação do empreendimento, ser
realizadas vistorias para acompanhamento das obras dos sistemas de tratamento e
de controle ambiental aprovados pelo IAP. Caso sejam constatadas irregularidades
emitir
Relatório de Vistoria, contendo as medidas e prazos necessários para correção.
2.3 LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
Avaliar os seguintes itens:
− Implantação das medidas contidas na Licença de Instalação;
− Em caso de empreendimentos para os quais foi implantado Sistemas de
Tratamento de Efluentes e Resíduos, proceder a coleta de amostras para análise
laboratorial;
− Implantação das medidas propostas no Estudo Ambiental, conforme o caso, para
esta fase do empreendimento.
No caso de vistorias para fins de Renovação de Licença de Operação deverão ser
avaliados os seguintes itens:
− Possíveis alterações ou expansões nos processos de produção ou, alterações ou
expansões no empreendimento;
− Operacionalidade e eficiência dos Sistemas de Tratamento de Efluentes e
Resíduos,
procedendo a coleta de amostras para análise laboratorial;
− Implantação das medidas propostas no Estudo Ambiental, conforme e se for o
caso.
Confirmar se estão mantidas as condições ambientais e as características do
empreendimento, levantadas quando da última vistoria.
3. LOCAL E DATA
4. DADOS DO ENTREVISTADO
4.1. NOME
4.2. CPF
4.3. FUNÇÃO (PROPRIETÁRIO, SÓCIO, GERENTE)
4.4. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
4.5. ASSINATURA DO ENTREVISTADO
5. TÉCNICO VISTORIADOR
5.1. NOME
5.2. Nº DO REGISTRO DE CONSELHO DE CLASSE
5.3. REGIÃO
5.5. ASSINATURA DO TÉCNICO VISTORIADOR
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Anexo 3 - Descrição de Cargos e Atividades

SUPERVISOR: PLANEJAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR, ORIENTAR e
CONTROLAR a execução das atividades do incubatório da COASUL, distribuindo os
trabalhos, acompanhando a sua execução, comparando e analisando os resultados,
solucionando distorções e verificando a qualidade dos mesmos, objetivando maior
eficiência no desenvolvimento dos produtos, dentro dos processos e prazos
estabelecidos.
Requisitos para o cargo:
Escolaridade: Curso Superior Administração de Empresas, Engenharia da Produção,
Economia.
Requisitos Legais: quando for o caso.
Experiência: 5 anos
Conhecimentos Específicos: Experiência em gerenciamento industrial, gestão de
pessoas, gestão de processos produtivos, informática.

ADMINISTRATIVOS/MANUTENÇÃO ELÉTRICA: PLANEJAR, COORDENAR,
SUPERVISIONAR, ORIENTAR e CONTROLAR a execução das atividades do Setor
de Manutenção e Serviços de Apoio do incubatório COASUL, distribuindo os
trabalhos, acompanhando a sua execução, comparando e analisando os resultados,
solucionando distorções e verificando a qualidade dos mesmos, objetivando maior
eficiência no desenvolvimento dos produtos, dentro dos processos e prazos
estabelecidos.
Requisitos para o cargo:
Escolaridade: Curso Superior Administração de Empresas, Economia, Engenheiro
Mecânico, Técnico em Eletro Mecânica.
Requisitos Legais: quando for o caso.
Experiência: 1 ano
Conhecimentos Específicos: Experiência em áreas administrativas, gestão de
pessoas, gestão de processos produtivos, informática.

MONITORES DA QUALIDADE: PLANEJAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR,
ORIENTAR e CONTROLAR a execução das atividades do Setor de Controle de
Qualidade do incubatório da COASUL, distribuindo os trabalhos, acompanhando a
sua execução, comparando e analisando os resultados, solucionando distorções e
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verificando a qualidade dos mesmos, objetivando maior eficiência
desenvolvimento dos produtos, dentro dos processos e prazos estabelecidos.

no

Requisitos para o cargo:
Escolaridade: Curso Superior Biologia, Química, Veterinária e Farmácia.
Requisitos Legais: quando for o caso.
Experiência: 3 anos
Conhecimentos Específicos: Experiência em gerenciamento industrial, gestão de
pessoas, gestão de processos produtivos, informática.

OPERADORES DE MAQUINAS: EXECUTAR as atividades de operação dos
equipamentos, no setores do incubatório da COASUL, executando os trabalhos de
operador de maquina ; objetivando maior eficiência no desenvolvimento dos
produtos, dentro dos processos e prazos estabelecidos.
Requisitos para o cargo:
Escolaridade: Segundo grau completo ou terceiro grau incompleto.
Requisitos Legais: quando for o caso.
Experiência: 1 anos
Conhecimentos Específicos: Experiência em operação de equipamentos, gestão de
processos produtivos, informática, Higiene e Manipulação de Alimentos, Gestão da
Qualidade, Legislação aplicada, Programação e Controle da Produção, pró-ativa,
Capacidade de trabalhar em equipe, Relacionamento interpessoal.

AUXILIARES DE INCUBATÓRIO: EXECUTAR as atividades atribuídas a sua tarefa
na seção do incubatório da COASUL em que estiver atuando; objetivando maior
eficiência no desenvolvimento dos produtos, dentro dos processos e prazos
estabelecidos.
Requisitos para o cargo:
Escolaridade: 1º. grau completo.
Requisitos Legais: quando for o caso.
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Anexo 4

Capacidade Nominal de ovos (estágio único) 3.962.880 ovos (capacidade
incubadoras + nascedouros).
Mão de obra direta/indireta no incubatório (1 funcionário/110.000 ovos)
O total do processo demandará 40 funcionários ( 1 supervisor, 1 incubador, 28
operacionais “ala ovos + ala pintos”, 2 manutenção, 2 escritório, 1 lavanderia, 2
cozinha, 2 cobertura de férias).

Entrada de Veículos
A entrada de veículos é restrita aos serviços inerentes ao incubatório. Qualquer
veículo que necessite entrar no pátio deve ser com autorização prévia da gerência
da empresa e obrigatoriamente deve passar pelo arco de desinfecção. O processo
de desinfecção deve ser conforme padrão operacional determinado.

Entrada de funcionários
Todas

as

pessoas

que

acessarem

ao

interior

do

incubatório

devem,

obrigatoriamente, tomar banho completo e, posteriormente, colocar uniforme limpo e
de uso exclusivo interno.

Recepção de ovos
Os ovos férteis chegam à unidade de incubação em caminhão climatizado e
previamente desinfetado. São acondicionados em caixas plásticas ou em caixas de
papelão. São descarregados e imediatamente fumigados. Após fumigação ficam
armazenados a uma temperatura de 19 a 21 °c

Processamento de ovos
Nesta sala é realizada a classificação e embandejamento (retirar os ovos das caixas
e reloca-los nas bandejas de incubação) no qual são excluídos os quebrados,
deformados, pequenos (abaixo de 46g), grandes (acima de 85g) e sujos. Após, as
mesas e equipamentos são limpos e desinfetados com solução desinfetante. O piso
da sala é varrido e aplica-se um pano umedecido em solução desinfetante. As
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caixas e bandejas de ovos são desocupadas, lavadas e desinfetadas retornando
para as granjas de postura.
Obs.: Numa segunda alternativa, os ovos podem também chegar ao incubatório já
acondicionados em carros próprios da incubadoras, prontos para serem incubados,
excluindo dessa forma todo o processo citado acima.

Incubação
Após a classificação estes ovos são incubados em máquinas incubadoras por um
período de 19 dias numa temperatura de bulbo seco de 99,3°F ou 37,5°C e
temperatura de bulbo úmido de 85°F ou 30°C (podendo ser alterados estes pontos
de controles). Além do controle de temperatura e umidade a máquina executa
viragem dos ovos a cada hora e renovação de ar. São máquinas eletrônicas, cujas
funções são realizadas pelo comando de sensores.Nas máquinas de incubação,
após o carregamento é realizadas a limpeza e a desinfecção.As incubadoras podem
ser de estágio múltiplo e estágio único e recebem uma fumigação simples na
primeira carga da semana (estágio múltiplo) ou fumigação simples na transferência
de toda a carga (estágio único). Semanalmente também é realizada uma
desinfecção no piso das incubadoras utilizando-se pano umedecido com solução
desinfetante.

Nascimento
A partir dos 19 dias os ovos são retirados das incubadoras e transferidos para os
nascedouros com temperatura de bulbo seco de 98°F ou 36,6°C e temperatura de
bulbo úmido de 87°F ou 30,5°C mais renovação de ar. Os ovos permanecem nos
nascedouros por 02 dias até completar o ciclo de 21 dias do nascimento. Os
nascedouros e as caixas de eclosão, após o nascimento, são lavados com água e
detergente neutro e posteriormente desinfetados com solução desinfetante.

Sala de Coleta
Ao término dos nascimentos os pintainhos são retirados do nascedouro, separados
do

resíduo de incubação (cascas de ovos, ovos não eclodidos, pintos mortos),

selecionados e colocados nas caixas de transporte. O resíduo de incubação é
acondicionado em um container e levado para o destino final (aterro sanitário /
graxaria / compostagem / desidratador).
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Sala de Pintainhos
A- Os pintainhos vacinados individualmente, recebem vacina de Marek, gumboro,
bouba e antibiótico, através de máquina vacinadora. Também podem ser sexados
(separação do macho e da fêmea). São acondicionados em caixas plásticas,
especialmente para transporte de pintos. Cada caixa recebe 100 pintainhos, a
contagem dos pintainhos é realizada pela própria máquina vacinadora.
B- Os pintainhos que foram vacinados “in ovo”, dispensam a vacina individual e
seguem no processo de sexagem adiante.Nesta sala os pintainhos ficam até o
momento de serem expedidos (em torno de 06 horas) para a granja, através de
caminhões próprios para o transporte.

Laboratório (sala de pintainhos)
Local onde se estocam as vacinas, diluente, antibiótico (nitrogênio ou em
geladeiras), preparo e diluição das vacinas no diluente. Também é aqui que se faz a
desinfecção dos equipamentos de vacinação como: seringas, mangueiras e
máquinas vacinadoras.

Salas de Lavagem e de Desinfecção
Todo o material utilizado durante o processo como: caixas de ovos plásticas,
bandejas de incubação, carros de incubação, sala de ovos, sala de incubação,
bandejas de eclosão, nascedouros, caixas de pintos, carros de eclosão, salas de:
nascedouros, sala de pintos, salas de lavagem, plataforma de carregamento, etc,
são lavados diariamente com bombas de alta pressão e após a secagem são
desinfetados. Os desinfetantes mais usados na planta de incubação são á base de:
amônia quaternária e glutaraldeído. No

incubatório, o processo de lavagem e

desinfecção deve ser eficaz, pois existem condições excelentes (umidade,
temperatura e matéria orgânica) para desenvolvimentos de bactérias e fungos que
podem acarretar problemas para todo o processo.Mensalmente é realizada
exposição

de

placas

no

incubatório

microbiológico.

Processamento de pintainhos

para

acompanhamento

e

controle

82

Após a sexagem, vacinação e expedição dos pintainhos, todos os equipamentos e
salas que foram utilizadas neste processo são lavadas com água e detergente
neutro e posteriormente é aplicada solução desinfetante por toda a superfície. Deixase o desinfetante agir por 10 a 15 minutos e faz-se a secagem das salas.

Retorno de caixas de pintos
As caixas de pintainhos quando retornam dos integrados, são lavadas e
desinfetadas antes de adentrarem no incubatório.

Entrada de materiais
Todo material ou equipamento que for entrar na área limpa será desinfetado por
processo de fumigação em câmaras estanques (Fumigadors) ou desinfecção úmida
sobre materiais que podem ser molhados.

Destino das águas servidas
Toda água depois de utilizada nos processos de lavagem do incubatório será
captada em caixa de decantação com peneira estática e após, depositada em lagoa
de decantação.

Resíduos
Os ovos não eclodidos e pintainhos mortos são armazenados em tonéis/containers e
destinados para destino final (aterro sanitário / graxaria / compostagem /
desidratador).
Funcionários
Os funcionários são contratados mediante termos administrativos normais de
recrutamento e termo de compromisso garantindo que não possui criação de aves
caipiras e/ou domésticas na residência.

Monitoramento
Mensalmente serão realizados exames laboratoriais para monitorar o grau de
contaminação do ambiente interno do incubatório através da exposição de placas.

Plano de Contingência
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O supervisor do incubatório deve comunicar imediatamente todo e qualquer evento
sanitário. Os referidos eventos são quaisquer alterações bruscas no nascimento ou
aumento exagerado na refugagem de pintainhos.
A comunicação deve ser feita ao responsável técnico em primeiro lugar pelo telefone
(xxx) xxxx.xxxx e posteriormente o proprietário da empresa.
Ao se verificar a existência de problema sanitário notificar a Inspetoria Veterinária
do Paraná pelo telefone (xxx) xxxx.xxxx.
Independente da gravidade inicial do problema fica proibido o trânsito de pessoas
assim como a entrada de ovos e saída de pintos do incubatório.
Esta medida deve ser mantida até a definição das causas e contenção do problema.
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Anexo 5
DIM INC 138/12
Características Complementares
Peças em Aço Inoxidável
Rack / Hélice / Trilhos
18 Incubadoras modelo Ug 62, versão “HT” ESTÁGIO ÚNICO “COMPLETA”,
FRONTAL EM INOX/ALUMÍNIO com móvel geminado modular, constituído por
painéis com Isolamento Térmico em EPS com retardante de chama, conforme
Norma NBR 11948, espessura de 50 mm e revestida interna e externamente com
placas de plástico reforçado com fibra de vidro (Fiber Print) com superfície
Texturizada na cor BEGE, autoextinguível conforme norma NBR 9442. Montagem
estrutural com perfis de alumínio extrudado, proporcionando acabamento e vedação.
Painel com controle digital microprocessado, utilizando o sistema industrial dedicado
modular. Precisão de controle de 0,05°F e monitoração de 0,1°F.
IHM Gráfica 128x64 pontos e 6 teclas, individuais (por equipamento) com todas as
informações fundamentais tais como temperatura de bulbo seco, úmido, ventilação,
alarmes, tempo de processo e opcionais como CO2, balança, temperatura do
embrião e desumidificador, estão contidas na IHM, que está sempre em exposição.
Para programação/ajuste de qualquer parâmetro das funções citadas, utiliza-se o
teclado da IHM ou via Supervisório.
Sistema proporcional de renovação de ar, acionado por motor de corrente contínua.
Sistema de umidade através de bico atomizador que atua por intervalos de tempo
ajustáveis, garantindo uniformidade e eficiência e bico sanitizante. Sensores digitais
para temperatura de bulbos seco, úmido e acionamento dos alarmes de temperatura
alta e baixa. Exclusiva gaveta plástica com sistema de dedos anatômicos que
permite alojar 86 ovos com diâmetro até 47,7 mm, proporcionando a coleta nas
granjas e transporte ao incubatório sem necessidade de utilização de outras
gavetas, bem como vacinação IN OVO. Os carros metálicos para acondicionamento
das gavetas são protegidos por pintura epóxi eletrostática. Providos de rodízios e
sistema de travamento. Alimentação trifásica de 220/380 Volts, 50 / 60 Hz.
Equipado com:
• 01 Sistema de desumidificador para fase inicial (Controle de Nível Máximo de
Umidade).
• 01 Sistema de pesagem de ovos (carro balança).
• 01 Sistema de monitoramento e controle de CO².
• 01 Sistema para monitorar a temperatura do embrião.
Características
Capacidade : 61.920 ovos de galinha em 12 carros com 15 andares e 60 gavetas
de 86 ovos cada.
Potência : Máxima absorvida de 15.890 W.
Dimensões : Frente :- 4,24 metros (entre centros)
: Lado :- 3,68 metros
: Altura :- 2,36 metros
Área Ocupada : 15,60 m²
Volume : 36,82 m³
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Características Complementares: Peças em Aço Inoxidável : Rack / Hélice / Trilhos
15 Nascedouros modelo G 42, versão “HT”, FRONTAL EM INOX com móvel
geminado modular, constituído por painéis com Isolamento Térmico em EPS com
retardante de chama, conforme Norma NBR 11948, espessura de 50 mm e revestida
interna e externamente com placas de plástico reforçado com fibra de vidro (Fiber
Print) com superfície Texturizada na cor BEGE, auto-extinguível conforme norma
NBR 9942. Montagem estrutural com perfis de alumínio extrudado, proporcionando
acabamento e vedação.
Painel com controle digital microprocessado, utilizando o sistema industrial dedicado
modular. Precisão de controle de 0,05°F e monitoração de 0,1°F.
IHM Gráfica 128x64 pontos e 6 teclas, individuais (por equipamento) com todas
as informações fundamentais tais como temperatura de bulbo seco, úmido,
ventilação, alarmes e opcional como CO2, estão contidas na tela principal da
IHM, que está sempre em exposição. Para programação/ajuste de qualquer
parâmetro das funções citadas, utiliza-se o teclado da IHM ou via Supervisório.
Sistema proporcional de renovação de ar, acionado por motor de corrente contínua.
Sistema de umidade através de bico atomizador que atua por intervalos de tempo
ajustáveis, garantindo uniformidade e eficiência e bico sanitizante. Sensores
eletrônicos para temperatura de bulbos seco, úmido e acionamento dos alarmes de
temperatura alta e baixa. Suporte móvel com rodízios especiais para gavetas
plásticas.
Alimentação trifásica de 220/380 Volts, 50 / 60 Hz
EQUIPADO COM SERPENTINA
Características:
Capacidade : 41.472 ovos de galinhas em 08 suportes-móveis e 432 gavetas
plásticas.
Potência : Máxima absorvida de 8.060 W.
Dimensões : Frente : 4,74 metros (entre centros)
: Lado : 3,36 metros
: Altura : 2,36 metros
Área Ocupada : 15,93 m²
Volume : 37,60 m³
Características Complementares
Peças em Aço Inoxidável
• Rack / Hélice / Trilhos
ACESSÓRIOS
11 Reguladores de Pressão Ar / Água.
72 Carros de Incubação 15 andares com 60 gavetas de 86 ovos cada.
01 SUPERVISÓRIO CASP “SUPCASP – HT”
Sistema de monitoramento e controle à distância de equipamentos eletrônicos
versão “e” / ”HT”, via microcomputador em sala separada das incubadoras e

86

nascedouros. Por este sistema podemos visualizar e controlar vários parâmetros dos
equipamentos eletrônicos versão “e” / ”HT”, por intermédio de uma tela
representativa do estado das máquinas - quadro sinóptico e registro de alarmes
(tipo) com dados exportáveis no padrão MS-Excel.
Obs : Microcomputador e Rede de Comunicação (fiação, acessórios e certificação)
corre por conta do cliente. (Vide especificações EE-188 em anexo).
01 Câmara avícola para Fumigação CASP referência F-28el, capacidade de carga
de 28.800 ovos cada. Utilizadas com o objetivo de eliminar possíveis focos de
contaminação. Operam pelo método Formol/Permanganato ou pelo método do
Paraformol, queimadores não incluso.
Quadro de comando frontal, com etiqueta em policarbonato, controle de processo
realizado com módulos lógicos programavel.
Sistema de exaustão de ar, renovação de ar acionado por motor de corrente
contínua.
Sistema de ventilação e aquecimento com rack e hélice com pás em chapa de aço
inox, polia em ferro fundido, resistências fixadas no rack. Fornecido com grade de
proteção com pintura epóxi eletrostática.
Sistema de umidade através de bico atomizador que atua por intervalos de tempo
ajustáveis, garantindo uniformidade e eficiência de umidificação.
Todos os comandos são executados por sensores eletrônicos.
Alimentação trifásica de 220/380 Volts. 60 Hz.
Equipado com 01 Regulador de Pressão Ar / Água
Câmara em alvenaria COM PORTAS E COM BATENTES corre por conta do cliente.
01 Kit peças eletrônicos de reposição para Incubadoras / Nascedouros modelo “HT”.
5.400 Caixas plásticas para transporte de pintos.
Utensílios
Item1 Produto: 8408-mesa Para Saque,sexagem E Contagem De Pintos - 10
Pessoas
Aplicaçao: Saque, Sexagem, Contagem De Pintos Em Linha E Transporte De
Bandejas De Eclosão Casp
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
Descricao: Estrutura Tubular Quadrada, Bandeja Para Saque De Pintos, Esteira
Para Transporte De
Bandejas, Calha Inferior Para Coleta De Resíduos,guias Superiores Para
Alimentação De
Caixas Vazias E Inferiores Para Deslocamento De Caixas De Pintos
Nº De Operadores: 10
Capacidade: 25.000 Pintos Por Hora
Velocidade: 5,5 M/min
Movimentacao: Horizontal E Continua
Acionamento: Através De Moto Redutor Sew
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Potencia Instalada: 1,0 Vc
Tensao De Forca: 380 V
Tensao De Comando: 24 Vcc
Frequencia: 60 Hz
Sentido De Alimentacao: Bandejas De Eclosão No Sentido Longitudinal
Tipo De Acabamento*: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 3000 X 1600 X 8750 Mm
Nivelamento: Através De Pés Articuláveis Com Ajustes De Nível E Altura
Modelo: Mesa
Codigo Finame: 2384246
Unidade De Medida: Pc
Item2 Produto: 6864-funil De Sexagem E Contagem Eletrônica De Pintos Calha
Aplicaçao: Sexagem E Contagem De Pintos
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
Descricao: Calhas Receptoras Munidas De Tubos Inferiores Para Condução De
Pintos, Com 02
Sensores Fotoelétricos Para Machos E Fêmeas
Descricao*: Munido De 02 Contadores Digitais Programáveis Com Funções De
Sinais Luminosos E
Sonoros Para Fechamento De Lotes Com 100 Pintos E Totalização Diária De
Produção Por
Funcionário
Acionamento: Através Da Passagem Dos Pintos Machos Ou Fêmeas Pelos
Sensores
Nº De Operadores: 01
Capacidade: 2500 Pintos / Hora Por Operador Com Margem Média De 99,0 A
99,5% De Acerto Na Contagem
De 100 Pintos Por Caixa
Tensao De Forca: 90 A 240 Vca
Tensao De Comando: 24 Vcc
Movimentacao: Estatica
Tipo De Acabamento: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 460 X 490 X 305 Mm
Modelo: Copr
Codigo Finame: 1509101
Unidade De Medida: Pc
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Precaucoes E Cuidados: Devem Ser Higienizados Diferenciadamente De Maneira
Que O Equipamento Nao Sofra
Avarias Por Conta Da Infiltração Da Umidade Nos Componentes Eletro Eletronicos

Item3 Produto: 4750-esteira Longitudinal Para Tombador De Bandejas Aplicaçao:
Transporte De Bandejas De Eclosão Até O Tombador
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
Descricao: Perfis Laterais Enrrijecidos, Parte Inclinada Com Esteira De Correia
Dentada E Parte
Nivelada Com Esteira De Corrente Dupla Em Poliacetal Com Calha Inferior Para
Coleta
De Água E Resíduos
Nº De Operadores: 0
Capacidade: 600 Bandejas Por Hora
Velocidade: 37,5 M/min
Movimentacao: Inclinada, Nivelada E Continua
Acionamento: Atavés De Moto Redutor Sew
Potencia Instalada: 0,75 Cv
Tensao De Forca: 380 V
Tensao De Comando: 24 V
Frequencia: 60 Hz
Sentido De Alimentacao: Longitudinal
Tipo De Acabamento*: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Modelo: Este
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 570 X 1900 X 4000 Mm
Codigo Finame: 1509110
Unidade De Medida: Pç

Item4 Produto: 4720-umedecedor De Bandejas Da Eclosão
Aplicaçao: Umidificação De Bandejas De Eclosão Para Redução Na Dispersão De
Penugem E Facilitar A
Remoção Dos Resíduos
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
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Descricao: Gabine Em Perfis Enrrijecidos, Munida De Chuveiros Com Bicos De Alta
Pressão Com Jato
Tipo Névoa E Tanque Inferior Para Depósito E Recirculação De Água
Nº De Operadores: 0
Consumo: Aguá: 50 Litros/hora
Capacidade*: Tanque: 180 Litros
Conexao Controle De Nível:através De Bóia Plastica Mecânica
Conexão Da Boia: Bsp 1"
Conexao De Transbordo: Bsp 2"
Conexao De Drenagem: Bsp 3"
Acionamento*: Moto Bomba Centrífuga Com Rotor Fechado Com Motor Weg 3,0 Cv
De Alto Rendimento.
Potencia Instalada: 3,0 Cv
Tensao De Forca: 380 V
Tensao De Comando: 24 V
Frequencia: 60 Hz
Movimentacao: Estática
Tipo De Acabamento: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 1130 X 1495 X 1495 Mm
Nivelamento: Através De Pés Articuláveis Com Ajuste De Nível E Altura
Modelo: Umed
Codigo Finame: Não Financiável
Unidade De Medida: Pç

Item5 Produto: 4822-tombador Lateral Para Bandejas Da Eclosão
Aplicaçao: Tombamento Lateral De Bandejas De Eclosão Para Retirada De
Resíduos
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
Descricao: Estrutura Tubular Quadrada, Garfo De Tombamento E Rampa De
Descarga De Bandejas
Com Moega Inferior Para Coleta De Residuos E Direcionamento Ao Triturador E
Calha
Inclinada Para Condução De Bandejas À Lavadora
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Nº De Operadores: 0
Capacidade: 600 Tombamentos/hora
Movimentacao: Intermitente
Acionamento: Atraves De Cilindro Pneumatico Ø 2" Com Duplo Amortecimento,
Válvula Solenóide,
Conjunto Lubrifil E 03 Sensores Foto Elétricos
Angulo Tombamento: 180°
Potencia Instalada: 0,0 Cv
Tensao De Forca: 0,0 Cv
Tensao De Comando: 24 V
Frequencia: 60 Hz
Sentido De Alimentacao: Bandejas De Eclosão No Sentido Longitudinal
Tipo De Acabamento*: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 1070 X 1910 X 1500 Mm
Nivelamento: Atraves De Pés Articulaveis Com Ajuste De Nivel E Altura
Modelo: Toml
Codigo Finame: 1473611
Unidade De Medida: Pç
Item6 Produto: 4828-triturador Para Residuos Da Eclosao 700 X 500 X 900 Mm
Aplicaçao: Causar Morte Instantanea Aos Pintos E Triturar Os Demais Resíduos Da
Eclosão
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
Descricao: Corpo Estruturado, Portas Laterais Com Pente Interno, Pente Inferior, 02
Eixos
Paralelos Com Navalhas De Corte Progressivo Intercaladas, Com Separadores Em
Aço
Inoxidável Aisi 316
Nº De Operadores: 0
Capacidade*: Resíduos De Até 600 Bandejas De Eclosão/hora
Velocidade: 173 Rpm
Movimentacao: Giratória E Continua Nos Sentidos Horário E Anti-horário
Acionamento*: Através De Moto Redutor Sew
Potencia Instalada: 3,0 Cv
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Tensao De Forca: 380 V
Tensao De Comando: 24 V
Frequencia: 60 Hz
Sentido De Alimentacao: Vertical
Tipo De Acabamento: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 700 X 500 X 900 Mm
Nivelamento: Através De Pés Articuláveis Com Ajuste De Nível E Altura
Modelo: Trit
Codigo Finame: 147720
Unidade De Medida: Pç

Item7 Produto: 4796-moega Para Recepção De Residuos No Tombador
Aplicaçao: Recepção E Depósito De Resíduos Triturados A Serem Transportados
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
Descricao: Moega Piramidal Com Bordas Enrijecidas E Curva Inferior 180°
Tipo De Alimentacao: Intermitente
Tipo De Acabamento: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Nº De Operadores: 0
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 800 X 610 X 800 Mm
Modelo: Moeg
Codigo Finame: Nao Financiavel
Unidade De Medida: Pc

Item8 Produto: 5789-moega Para Coleta De Resíduos E Transferência
Aplicaçao: Coleta E Deposito De Ovos E Resíduos
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 470 X 700 X 470 Mm
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
Descricao: Moega Piramidal Com Bordas Enrijecidas, Curva Inferior 180° E
Estrutura Tubular
Nivelamento: Atraves De Pes Articulaveis Com Ajuste De Nivel E Altura
Tipo De Alimentacao: Intermitente
Tipo De Acabamento: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Nº De Operadores: 0
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Modelo: Moeg
Codigo Finame: Nao Financiavel
Unidade De Medida: Pç

Item9 Produto: 4718-tubulação Para Condução De Residuos Sem Colunas - 40
Metros
Aplicaçao: Condução E Transporte De Resíduos
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304 E Aço Carbono Sae 1020
Descricao: Em Tubos Ø 4", Com Curvas 90° E Flanges
Sustentacao: Apoiada Sobre Berços E Suportes
Movimentacao: Estática
Tipo De Acabamento: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Nº De Operadores: 00
Dimensoes Basicas (l X A X C ): Ø 4" X C: 40.000 Mm
Modelo: Tubu
Dosagem: 73041100
Unidade De Medida: Pc

Item10 Produto: 6658-tubulação Para Condução De Resíduos Com Colunas - 40 M
Aplicaçao: Condução E Transporte De Resíduos
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304 E Aço Carbono Sae 1020
Descricao: Em Tubos Ø 4", Com Curvas 90° E Flanges
Sustentacao: Apoiada Sobre Colunas Com Sapatas, Berços E Suportes
Movimentacao: Estatica
Tipo De Acabamento: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro Para
Componentes Inoxidaveis
Tipo De Acabamento*: Pintura Anti Corrosiva Para Componentes Em Aço Carbono
Nº De Operadores: 0
Dimensoes Basicas (l X A X C ): Ø 4" X C: 40.000 Mm
Modelo: Tubu
Codigo Finame: Nao Financiavel
Unidade De Medida: Pç
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Item11 Produto: 4825-transportador A Vacuo
Aplicaçao: Produção De Pressão Negativa ( Vácuo ) Para Transporte De Resíduos
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304 E Aço Carbono Sae 1020
Descricao: Sistema Para Produção De Vácuo Destinado Ao Transporte De
Resíduos Por Sucção,
Composto De Bomba De Vácuo Com Acessórios De Controle, Filtro E Sistema Para
Resfriamento De Água
Acionamento: Moto Bomba De Vácuo
Refrigeracao: Circuito Fechado Com Bombeamento De Água Desde A Torre De
Resfriamento Até A Bomba
De Vácuo
Movimentacao: Estática
Tipo De Acabamento: Itens Em Aço Inox: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De
Vidro
Tipo De Acabamento*: Itens Em Aço Carbono: Sanitário, Com Pintura Anti
Corrosiva
Seguranca: Através De Valvula Solenoide, Fluxostato E Valvula Estabilizadora De
Pressão
Potencia Instalada: 23,94 Kw / 31,5 Cv
Tensao De Forca: 380 V
Tensao De Comando: 220 V
Frequencia: 60 Hz
Quadro Eletrico: Incluso
Modelo: Tvac
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 2300 X 3000 X 4000 Mm
Codigo Finame: 1729660
Unidade De Medida: Pc

Item12 Produto: 4815-silo Carbono Para Deposito De Residuos
Aplicaçao: Armazenagem De Resíduos
Composiçao Basica: Aço Carboso Sae 1020
Descricao: Corpo Com 03 Aneis Cilindricos E Verticais Apoiado Sobre Estrutura Em
Perfis Laminados
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Com Base Para Ancoragem Em Colunas De Concreto Armado
Item12 Produto: 4815-silo Carbono Para Deposito De Residuos
Peso Unitario: Silo: 3.998 Kg
Cor Predominante: Silo Cinza Com Estrutura Azul Ou Corforme A Escolha Do
Cliente
Nº De Operadores: 01
Capacidade: 9,224 M3
Capacidade*: 10,6 Toneladas
Acionamento: Manual, Através De Válvula Alavanca Direcional Pneumática
Pressao De Trabalho: (-1) Kgf/cm2
Tipo De Alimentacao: Através De Sucção Por Vácuo
Conexao Entrada: 4"
Descarga: Através De Válvula Borboleta Ø 30"
Tipo De Acabamento: Sanitario Com Pintura Anti Corrosiva
Tipo De Fluxo De Operacao: Intermitente
Movimentacao: Estática
Seguranca: Escadas E Plataforma Com Corrimão E Guarda Corpo
Nivelamento: Feito No Momento Da Instalação Da Estrutura
Precaucoes E Cuidados: Não Recomendamos O Armazenamento Por Um Período
Acima De 18 Horas Para Evitar A
Solidificação Dos Resíduos
Protecao: Duto Direcionador Instalado Abaixo Da Válvula Borboleta Para Condução
De Resíduos
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 2200 X 11415 X 4500 Mm
Modelo: Sicv
Codigo Finame: 1729654
Observacoes: A Multinox Fornecera O Desenho Com O Posicionamento Das
Colunas Da Estrutura A Ser
Fixada E A Contratante Fará A Análise De Solo E Execução Das Fundações
Unidade De Medida: Pc

Item13 Produto: 4777-lavadora De 03 Estágios - Bandejas De Eclosão
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Aplicaçao: Higienização De Bandeja Para Eclosão
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
Descricao: Carenagem Com 06 Portas Laterais Para Higienização Interna E
Manutenção, Esteira
Central Para Transporte Com 01 Corrente Em Poliacetal, Guias Laterais E
Superiores Para Bandejas
Descricao*: Sistema P/ Lavagem Através De Ramais Com Bicos Tipo Leque
Acionados Por Moto Bombas
Centrifugas De Alta Pressão; Sistema De Filtragem De Água Por Gravidade Em
Gavetas C/
Peneiras Em Tela Quadriculada E Tanques Inferiores P/ Depósito E Recurculação
De Água
Nº De Operadores: 01
Acionamento: Esteira: Através De Moto Redutor Sew
Acionamento*: 1º Estário: Pré Lavagem: Através De Moto Bomba Centrífuga Com
Rotor Fechado Com
Motor Weg 25 Cv De Alto Rendimento
Acionamento**: 2º Estário: Lavagem: Através De Moto Bomba Centrífuga Com
Rotor Fechado Com Motor
Weg 25 Cv De Alto Rendimento
Acionamento***: 3º Estário: Enxague: Através De Moto Bomba Centrífuga Com
Rotor Fechado Com Motor
Weg 25 Cv De Alto Rendimento
Consumo: Água: 150 Litros/hora Por Estágio X 3 Estagios= 450 Litros Hora
Capacidade: Por Tanque: 585 Litros X 3 Tanques= 1755 Litros
Conexão Da Boia: Bsp 1"
Conexao De Transbordo: Bsp 2"
Conexao De Drenagem: Bsp 3"
Capacidade*: Bandejas Casp 96 Ovos Longitudinal: 613 Unidades Por Hora
Capacidade**: Bandejas Casp 96 Ovos Transversal: 835 Unidades Por Hora
Capacidade***: Bandejas Casp 150 Ovos Longitudinal: 511 Unidades Por Hora
Capacidade****: Bandejas Casp 150 Ovos Transversal: 707 Unidades Por Hora
Capacidade*****: Bandejas Pasreform 150 Ovos Longitudinal: 511 Unidades Por
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Hora
Capacidade******: Bandejas Pasreform 150 Ovos Transversal: 707 Unidades Por
Hora
Movimentacao: Horizontal E Continua
Potencia Instalada: 76,0 Cv / 57,0 Kw
Tensao De Forca: 380 V
Tensao De Comando: 24 V
Frequencia: 60 Hz
Velocidade*: Através De Inversor De Frequencia
Sentido De Alimentacao: Transversal Ou Longitudinal
Tipo De Acabamento: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Nivelamento: Através De Pés Articuláveis Com Ajuste De Nivel E Altura
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 1160 X A750 X 7000 Mm
Modelo: Labj
Codigo Finame: 1397818
Unidade De Medida: Pc

Item14 Produto: 4760-filtro Rotativo Para Lavadora
Aplicaçao: Filtragem E Remoção De Resíduos Do Processo De Lavagem
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
Descricao: Cilindro Rotativo Em Tela Quadriculada Inoxidável, Engrenagem Em
Nylon, Calha Interna
Para Remoção De Resíduos, Estrutura Tubular Quadrada, Portas Laterais, Para
Higienização E Manutenção Interna;
Descricao*: Peneira Inferior Para Filtragem E Tanque Inferior Para Depósito De
Água.
Nº De Operadores: 0
Movimentacao: Giratória E Continua No Sentido Anti-horário
Tipo De Acabamento: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Acionamento*: Através De Moto Redutor Sew
Potencia Instalada: 0,33 Cv
Tensao De Forca: 380 V
Tensao De Comando: 24 V
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Frequencia: 60 Hz
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 1300 X 1500 X 2750 Mm
Velocidade: 0,29 Rpm
Capacidade: Tanque: 910 Litros
Conexão Da Boia: Bsp 1"
Conexao De Transbordo: Bsp 2"
Conexao De Drenagem: Bsp 3"
Nivelamento: Através De Pés Articuláveis Com Ajuste De Nível E Altura
Modelo: Firo
Codigo Finame: Não Financiável
Unidade De Medida: Pç

Item15 Produto: 4768-lavadora De 01 Estagio - Carros De Eclosao
Aplicaçao: Higienização De Carros De Eclosão
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
Descricao: Carenagem Em Perfis Enrrijecidos; Esteira Central Com 01 Corrente Em
Poliacetal; Guias
Para Carros E Tanque Inferior Para Depósito E Recirculação De Água
Descricao*: Sistema De Lavagem Através De Ramais Com Bicos Tipo Leque
Acionados Por Moto Bomba
Centifuga De Alta Pressão; Sistema De Filtragem De Água Por Peneiras Verticais
Em Tela
Quadriculada
Nº De Operadores: 01
Acionamento: Esteira: Atravésde Moto Redutor Sew
Acionamento*: Lavagem: Através De Moto Bomba Centrifuga Com Rotor Fechado
Com Motor Weg 20 Vc De
Alto Rendimento
Consumo: 120 Litros Por Hora
Capacidade: Carros Eclosão Casp: 64 Unidades Por Hora
Capacidade*: Carros Eclosão Rooste: 41 Unidades Por Hora
Item Tecnico Informação Tecnica
Item15 Produto: 4768-lavadora De 01 Estagio - Carros De Eclosao Custo: 728
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Qtde:1,0
Movimentacao: Horizontal E Continua
Potencia Instalada: 20,5 Cv
Tensao De Forca: 380 V
Tensao De Comando: 24 V
Frequencia: 60 Hz
Velocidade*: Através De Inversor De Frequencia
Tipo De Acabamento*: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Sentido De Alimentacao: Longitudinal
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 1920 X 1100 X 3700 Mm
Nivelamento: Através De Pés Articuláveis Com Ajuste De Nível E Altura
Modelo: Lcar
Codigo Finame: 1519239
Unidade De Medida: Pç

Item16 Produto: 4769-lavadora De 01 Estagio-v - Tampas De Bandejas Ou Caixas
Aplicaçao: Higienização De Tampas
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
Descricao: Carenagem Com 02 Portas Laterais Para Higienização Interna E
Manutenção; Esteira
Central Para Transporte De Tampas Com 01 Corrente Em Poliacetal Deslizando
Sobre
Guia Inferior; Guias Laterais Para Tampas;
Descricao*: Sistema Para Lavagem Através De Ramais Com Bicos De Jato Tipo
Leque Acionados Por
Moto Bomba Centrífuga De Alta Pressão;
Descricao**: Sistema De Filtragem De Água Por Gravidade Em Gaveta Com
Peneira Em Tela Quadriculada
De Aço Inoxidável E Tanque Inferior Para Depósito E Recirculação De Água.
Nº De Operadores: 02
Acionamento: Esteira: Através De Moto Redutor Sew
Acionamento*: Lavagem: Moto Bomba Centrífuga Com Rotor Fechado Com Motor
Weg 10,0 Cv De Alto
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Rendimento.
Ø Conexão Da Boia: Bsp 1"
Ø Conexao De Transbordo: Bsp 2"
Ø Conexao De Drenagem: Bsp 3"
Consumo: Água: 60 Litros/hora
Capacidade: Tanque: 400 Litros
Capacidade*: 620 Tampas Ou 200 Bandejas De Eclosão Ou 380 De Bandejas De
Incubação Por Hora
Movimentacao: Horizontal E Contínua
Potencia Instalada: 10,16 Cv / 7,72 Kw
Tensao De Forca: 380 V
Tensao De Comando: 24 V
Frequencia: 60 Hz
Quadro Eletrico: Nao Incluso
Controles: Velocidade: Através De Inversor De Frequencia
Nivelamento: Através De Pés Articuláveis Com Ajuste De Nível E Altura
Sentido De Alimentacao: Vertical E Longitudinal
Tipo De Acabamento*: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 1416 X 1950 X 4200 Mm
Modelo: Lata
Codigo Finame: Não Financiável
Unidade De Medida: Pç

Item17 Produto: 4772-lavadora De 02 Estagios - Caixas De Pintos - Longitudinal
Aplicaçao: Higienização De Caixas Para Transporte De Pintos
Composiçao Basica: Aço Inoxidavel Aisi 304
Descricao: Carenagem Com 04 Portas Laterais Para Higienização Interna E
Manutenção; Esteira
Central Para Transporte De Bandejas Com 01 Corrente Em Poliacetal Com Guias
Laterais
E Superiores Para Caixas De Pintos
Descricao*: Sistema De Lavagem Atraves De Ramais Com Bicos De Jato Tipo
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Leque Acionados Por Moto
Bomba Centrífuga De Alta Pressão
Descricao**: Sistema Para Filtragem De Água Por Gravidade Em Gavetas Com
Peneiras Em Tela
Qualidriculada Em Aço Inoxidável E Tanques Inferiores Para Depósito E
Recirculação De Água
Nº De Operadores: 02
Acionamento: Esteira: Através De Moto Redutor Sew
Acionamento*: 1º Estágio: Lavagem : Através De Moto Bomba Centrífuga Com
Rotor Fechado Com Motor
Weg 20 Cv De Alto Rendimento
Acionamento**: 2º Estágio: Enxague: Através De Moto Bomba Centrífuga Com
Rotor Fechado Com Motor
Weg 20 Cv De Alto Rendimento
Consumo: 15o Litros/hora Por Estágio X 2 Estagios= 300 Litros/hora
Capacidade: Água: 585 Litros X 2 Tanques= 1170 Litros
Conexão Da Boia: Bsp 1"
Conexao De Transbordo: Bsp 2"
Conexao De Drenagem: Bsp 3"
Capacidade*: Caixas Para Transporte De Pintos Casp: 576 A 749 Unidades Por
Hora
Movimentacao: Horizontal E Continua
Potencia Instalada: 40,5 Cv / 30,37 Kw
Tensao De Forca: 380 V
Tensao De Comando: 24 Vcc
Frequencia: 60 Hz
Sentido De Alimentacao: Longitudinal
Tipo De Acabamento: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 1160 X 1570 X 5200 Mm
Modelo: Laca
Codigo Finame: 1690219
Unidade De Medida: Pç
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Item18 Produto: 5226-pre Secadora E Desinfectadora - Caixas De Pintos
Aplicaçao: Pré Secágem E Desinfecção De Caixas De Pintos
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
Descricao: Estágio De Pré Secagem: Carenagem Com 02 Portas Laterais Para
Higienização Interna E
Manutenção; Esteira Central Para Transporte De Bandejas Com 01 Corrente Em
Poliacetal Deslizando Sobre Guias Inferiores;
Descricao*: Guias Laterais E Superiores Para Caixas De Pintos; Sistema Para
Secagem Através De 01
Ventilador Centrífugo E Dutos Para Condução De Ar Em Mangueiras Sanfonadas
Com
Bocais Direcionadores De Ar Em Aço Inoxidável
Descricao**: Estágio De Desinfecção: Sistema P/ Aplicação De Bactericida Através
De Ramais C/ Bicos
Aspersores Tipo Leque C/ Jato Em Névoa, Acionados Por Moto Bomba Centrífuga
De Alta
Pressão; C/ Filtro No Recalque E Peneira Quadriculada Em Aço Inoxidável No
Tanque.
Nº De Operadores: 0
Acionamento: Esteira: Através Do Moto Redutor Da Máquina Em Que Estiver
Acoplada
Acionamento*: Estágio De Pré Secagem: Ventilador Centrífugo Em Alumínio Com
Motor Weg 7,5 Cv De Alto
Rendimento.
Acionamento**: Estágio De Desinfecção: Moto Bomba Centrífuga Com Rotor
Fechado Com Motor Weg 0,5
Cv De Alto Rendimento.
Dosagem: A Dosagem Do Bactericida Na Água Do Tanque Será Através De Bomba
Dosadora Com
Graduação A Critério Do Critério.
Vazao: 70 M3 De Ar Por Minuto Por Ventilador
Pressao: 345 Mmca Por Ventilador
Consumo: Água: 30 Litros/hora
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Capacidade: Tanque: 300 Litros
Conexão Da Boia: Bsp 1"
Conexao De Transbordo: Bsp 2"
Item Tecnico Informação Tecnica
Conexao De Drenagem: Bsp 3"
Movimentacao: Horizontal E Contínua
Potencia Instalada: 8,0 Cv
Tensao De Forca: 380 V
Tensao De Comando: 24 V
Frequencia: 60 Hz
Velocidade*: Através De Inversor De Frequencia Da Máquina Em Que Estiver
Acoplada
Sentido De Alimentacao: Transversal Ou Longitudinal
Tipo De Acabamento*: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 1160 X 2900 X 2700 Mm
Nivelamento: Através De Pés Articuláveis Com Ajuste De Nível E Altura.
Modelo: Sede
Codigo Finame: Nao Financiavel
Unidade De Medida: Pç

Item19 Produto: 4723-atuadora De Bactericida
Aplicaçao: Permitir A Ação Do Bactericida
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
Descricao: Corpo Tipo Calha Com Fundo Inclinado, Suportes E Guias Para
Bandejas E Guia Inferior
Para Corrente
Velocidade*: Através De Inversos De Frequencia Instalado Na Lavadora
Sentido De Alimentacao: Transversal
Conexao De Drenagem: Bsp 2"
Tipo De Acabamento*: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Tipo De Fluxo De Operacao: Continuo
Dimensoes Basicas (l X A X C ): Largura: 1160 Mm X Altura: 1200 Mm X
Comprimento: 3.000 Mm
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Modelo: Atba
Dosagem: 84222000
Observacoes: Este Equipamento Utiliza O Acionamento Da Lavadora A Que Está
Acoplado
Unidade De Medida: Pç

Item20 Produto: 4812-secadora De Caixas Para Transporte De Pintos
Aplicaçao: Secagem De Caixas De Pintos
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
Descricao: Carenagem Com 02 Portas Laterais Para Higienização Interna E
Manutenção, Esteira
Central Com 01 Corrente Em Poliacetal, Guias Laterais E Superiores Para Caixas
De
Píntos E Pernas Em Perfis Enrrijecidos
Descricao*: Sistema De Secagem Através De 04 Ventiladores Centrífugos E
Mangueiras Sanfonadas
Para Condução De Ar Até Os Bocais Direcionadores
Nº De Operadores: 0
Acionamento: Esteira: Através De Moto Redutor Sew Da Máquina Em Que Estiver
Acoplada
Acionamento*: Secagem: Através De Ventiladores Centrífugos Em Alumínio Com
Motor Weg De Alto
Rendimento
Vazao: 70 M3 De Ar Por Minuto Por Ventilador
Pressao: 345 Mmca Por Ventilador
Ø Conexao De Drenagem: Bsp 2.1/2"
Nivelamento: Através De Pés Articuláveis Com Ajuste De Nível E Altura
Movimentacao: Horizontal E Contínua
Potencia Instalada: 30 Cv
Tensao De Forca: 380 V
Item Tecnico Informação Tecnica
Item20 Produto: 4812-secadora De Caixas Para Transporte De Pintos Custo: 3076
Qtde:1,0
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Tensao De Comando: 24 V
Frequencia: 60 Hz
Sentido De Alimentacao: Transversal Ou Longitudinal
Tipo De Acabamento: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 2380 X 2400 X 3300 Mm
Modelo: Seca
Codigo Finame: 1473581
Unidade De Medida: Pç

Item21 Produto: 4769-lavadora De 01 Estagio-v - Tampas De Bandejas Ou Caixas
Aplicaçao: Higienização De Tampas
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
Descricao: Carenagem Com 02 Portas Laterais Para Higienização Interna E
Manutenção; Esteira
Central Para Transporte De Tampas Com 01 Corrente Em Poliacetal Deslizando
Sobre
Guia Inferior; Guias Laterais Para Tampas;
Descricao*: Sistema Para Lavagem Através De Ramais Com Bicos De Jato Tipo
Leque Acionados Por
Moto Bomba Centrífuga De Alta Pressão;
Descricao**: Sistema De Filtragem De Água Por Gravidade Em Gaveta Com
Peneira Em Tela Quadriculada
De Aço Inoxidável E Tanque Inferior Para Depósito E Recirculação De Água.
Nº De Operadores: 02
Acionamento: Esteira: Através De Moto Redutor Sew
Acionamento*: Lavagem: Moto Bomba Centrífuga Com Rotor Fechado Com Motor
Weg 10,0 Cv De Alto
Rendimento.
Conexão Da Boia: Bsp 1"
Conexao De Transbordo: Bsp 2"
Conexao De Drenagem: Bsp 3"
Consumo: Água: 60 Litros/hora
Capacidade: Tanque: 400 Litros
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Capacidade*: 620 Tampas Ou 200 Bandejas De Eclosão Ou 380 De Bandejas De
Incubação Por Hora
Movimentacao: Horizontal E Contínua
Potencia Instalada: 10,16 Cv / 7,72 Kw
Tensao De Forca: 380 V
Tensao De Comando: 24 V
Frequencia: 60 Hz
Quadro Eletrico: Nao Incluso
Controles: Velocidade: Através De Inversor De Frequencia
Nivelamento: Através De Pés Articuláveis Com Ajuste De Nível E Altura
Sentido De Alimentacao: Vertical E Longitudinal
Tipo De Acabamento*: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 1416 X 1950 X 4200 Mm
Modelo: Lata
Codigo Finame: Não Financiável
Unidade De Medida: Pç

Item22 Produto: 4804-desinfectadora De Bandejas, Caixas Ou Tampas
Aplicaçao: Desinfecção De Tampas De Bandejas E Caixas
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
Descricao: Carenagem Com 02 Portas Laterais Para Higienização Interna E
Manutenção, Esteira
Transportadora Central Com 01 Corrente Em Poliacetal, Guias Laterais
Descricao*: Sistema De Aplicação De Bactericida Através De Ramais Com Bicos
Aspersores Com Jato
Tipo Leque Em Névoa, Acionados Por Moto Bomba Centrifuga, Com Filtro No
Recalque E
Peneira Em Tela Quadriculada No Tanque De Depósito E Recirculação De Água
Nº De Operadores: 0
Acionamento: Através Do Moto Redutor Da Máquina Em Que Estiver Acoplada
Acionamento*: Através De Moto Bomba Centríguga Com Rotor Fechado Com Motor
Weg 0,5 Cv De Alto
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Rendimento
Consumo: 30 Litros Por Hora
Dosagem: A Dosagem Do Bactericida Na Água Do Tanque Será Feita Pelo Cliente
Com Graduação À
Seu Critério
Capacidade: Tanque: 300 Litros
Conexão Da Boia: Bsp 1"
Conexao De Transbordo: Bsp 2"
Conexao De Drenagem: Bsp 3"
Capacidade*: 110 Tampas Por Hora
Movimentacao: Horizontal E Continua
Potencia Instalada: 0,5 Vc
Tensao De Forca: 380 V
Tensao De Comando: 24 V
Frequencia: 60 Hz
Velocidade*: Através De Inversor De Frequencia Da Maquina Em Que Estiver
Acoplada
Sentido De Alimentacao: Vertical E Longitudinal
Tipo De Acabamento*: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Nivelamento: Através De Pés Articuláveis Com Ajuste De Nivel E Altura
Dimensoes Basicas (l X A X C ): 1250 X 1950 X 2470 Mm
Modelo: Desi
Codigo Finame: Não Financiável
Unidade De Medida: Pç

Item23 Produto: 4767-lavadora De 01 Estagio - Carros Com Bandejas De
Incubação
Aplicaçao: Higienização De Carros De Incubação
Composiçao Basica: Aço Inoxidável Aisi 304
Descricao: Carenagem E Estrutura Interna Modular, Esteira Em Poliacetal Com
Arrastadores,
Chuveiros Rotativos Com Bicos De Alta Pressão Em Nylon E Tanque Inferior Para
Depósito E Recirculação De Água
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Dimensoes Basicas (l X A X C ): 2050 X 3350 X 5690 Mm
Nº De Operadores: 02
Capacidade: 72 Carros Casp/h Ou 52 Carros Rooster/h
Capacidade*: Tanque: 1600 Litros
Velocidade: Esteira: 1,57 M/min
Rotacao: Chuveiro Rotativo: 13,2 Rpm
Acionamento: Esteira: Através De Moto Redutor
Acionamento*: Chuveiros Rotativo: Através De Moto Redutor
Acionamento**: Chuveiros: Através De Moto Bomba Centrífuga Com Rotor Fechado
Consumo: Água: 150 L/h
Tempo No Processo: 3 A 3,25 Minutos
Potencia Instalada: 31,0 Cv
Tensao De Forca: 220 V
Tensao De Comando: 380 V
Frequencia: 60 Hz
Sentido De Alimentacao: Longitudinal
Conexao Controle De Nível:bsp Ø 1"
Conexao De Drenagem: Bsp Ø 3"
Conexao De Transbordo: Bsp Ø 2"
Passo: 1700 Ou 2150 Mm
Tipo De Acabamento*: Sanitário, Jateado Com Micro Esferas De Vidro
Tipo De Fluxo De Operacao: Contínuo
Modelo: Lcar
Codigo Finame: 1690225
Movimentacao: Estática
Tipo De Alimentacao: Manual
Filtragem: Através De Peneiras Verticais Em Telha Inox
Deslizamento: Corrente Em Poliacetal Sobre Guias Inox
Nivelamento: Através De Pés Articuláveis Com Ajuste De Nivel E Altura
Observacoes: O Controle De Velocidade Da Esteira Faz Parte Do Quadro Elétrico
Que É Vendido
Separadamente
Unidade De Medida: Pç
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Item24 Produto: 4745-eletroduto Vertical Para Instalacao Eletrica
Aplicaçao: Passagem De Cabos Eletricos
Composiçao Basica: Aço Inoxidavel Aisi 304
Descricao: Corpo Tubular Com Estremidadex Roscadas Com Prensa Cabos
Fixacao: No Forro, Paredes Ou Equipamentos
Tipo De Acabamento: Sanitario E Polido
Dimensoes Basicas (l X A X C ): Ø 1" X Comprimento De Até 6;000 Mm
Modelo: Eldu
Codigo Finame: Nao Financiavel

Item25 Produto: 4799-painel Geral De Proteção, Comando E Força Eletrica
Aplicaçao: Proteção E Comando Eletrico De Acionamentos Dos Equipamentos
Acima Descritos
Composiçao Basica: Gabinete: Aço Carbono Sae 1020 Com Pintura Anti Corrosiva
Descricao: Montado Em Armário Modular Com Tampas Laterais, Fundo Removível
E Porta Frontal Com
Manopla Externa Para Acionamento De Chave Seccionadora.
Protecao: Os Motores São Protegidos Contra Sobrecarga, Falta De Fase E Curto
Circuito Por
Disjuntor Motor.
Acionamento: Os Acionamentos De Tensão Aos Motores São Através De
Contatores, Chave Soft
Starter.ou Inversor De Frequencia.
Controles: Amperagem E Voltagem Por Fase E Total.
Grau De Protecao: Ip-54
Nº De Operadores: 00
Tensao De Forca: 380 V
Tensao De Comando: 24 Vcc
Frequencia: 60 Hz
Movimentacao: Estática
Modelo: Pfce
Codigo Finame: 1509152
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Observacoes: Este Orçamento Não Contempla Os Materiais E A Instalação Das
Interligações Do Painel
Geral De Força Até Os Quadros De Comando À Distância E Destes Até Os
Equipamentos.
Unidade De Medida: Pç

Item26 Produto: 5778-servico De Montagem E Instalacao Tecnica - Dentro Do Pais
Descricao: Serviços Técnicos
Transporte: Despesas Com Fretes, Viagens, Seguros, Pedagios, Taxas E Impostos
Para O Transporte
Dos Equipamentos Descritos Acima, Ferramentas E Funcionarios.
Estadias: Despesas Com Alimentação E Hospedagem Para Os Técnicos
Envolvidos Na Orientação,
Acompanhamento E Supervisão Da Obra, Durante Um Período Previamente
Acordado
Conforme O Cronograma Da Obra.
Instalacao E Start Up: Despesas Com Mão De Obra De Tecnicos Especializados
Durante O Período Previamente
Acordado Para A Execução Dos Serviços.
Observacoes: Caso Se Exceda O Período De Tempo Estimado Para Esta Obra Por
Motivo Alheio A
Responsabilidade Da Multinox, Deverá Ser Solicitado Um Período De Tempo
Adicional Por
Meio De Ordem De Serviço Cobrado Com Valores Proporcionais Aos Orçados.
Unidade De Medida: Un
SISTEMA DE GERAÇÃO DE VAPOR
2.1 Gerador de Vapor
2.1.1 Costado
Industrializado em chapas de aço carbono qualificadas, calandradas
mecanicamente, soldadas interna e externamente em solda mig, com conexões
flnageadas para fixação de acessórios.
O gerador é sustentado por um pé confeccionado em viga “ I “ apoiado sobre base
de concreto, conforme projeto de fundação que serão fornecidos.
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Características Técnicas
Área de troca térmica : 158,40 m²
Material da chapa : ASTM 285C
Espessura da chapa : 16,00 mm
Comprimento do primeiro passo : 4.500 mm
Comprimento do segundo passo : 3.300 mm
Altura total : 2.259 mm
Largura total : 1.886 mm
Peso total do gerador : 10.600 kg
2.1.2 Espelho do Costado
Os espelhos são planos, industrializados em chapas de aço qualificadas, com
furação biseladas e furos ranhurados para fixação dos tubos, permitindo a
acomodação dos diferenciais de dilatação, eliminando assim as fadigas. Os mesmos
são soldados ao corpo com solda mig, além de reforços em chapas de aço soldadas
entre o espelho e o corpo na área de vaporização.
Características Técnicas
Material : ASTM 285C
Espessura da chapa do espelho : 19,0 mm
Diâmetro nominal : 1.800 mm
2.1.3 Tubos de chama
Os tubos são divididos em dois passes de circulação dos gases, sendo primeiro pela
parte superior e o segundo pela parte inferior do vaso de vaporização.
Os tubos são aplicados totalmente mandrilhados mecanicamente, eliminando assim
soldas, não permitindo alterações no material do espelho.
Características Técnicas
Material : Tubo ASTM A178
Diâmetro nominal dos tubos : 63,5 mm
Espessura da parede dos tubos : 3,35 mm
Quantidade de tubos (1º Passo) : 119 pç
Quantidade de tubos (2º Passo) : 89 pç
2.1.4 Câmara de retorno dos gases
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A câmara de retorno dos gases, também denominada caixa de fumaça, construída
em chapa de aço qualificada ampliando assim a superfície de troca.
Características Técnicas
Material : Chapa ASTM 285C
Diâmetro : 1.800 mm
2.1.5 Bocas de inspeção
A inferior instalada na parte inferior do corpo do gerador, tem por finalidade a
limpeza da lama, sua vedação é com amianto grafitado.
A superior instalada na parte superior do corpo do gerador, tem por finalidade o
acesso a área de vaporização, sua vedação é com amianto grafitado.
2.1.6 Isolamento térmico do gerador
O corpo é totalmente isolado termicamente com feltro de lã de rocha, com
revestimento externo em chapas de alumínio corrugado dando assim um melhor
acabamento e durabilidade ao isolamento.
Características Técnicas
Material do isolamento : Feltro de lã de rocha
Espessura da lã de rocha : 50 mm
Revestimento externo : Chapa alumínio liso
Espessura da chapa de revest. : 0,5 mm
2.1.7 Controle de nível d’água
Efetuado por uma garrafa de nível d’água, corpo externo com visor interligado com o
corpo do gerador com conexões flangeadas com um conjunto de eletrodos que
atuam ligando e desligando a bomba de água em níveis determinados. O sistema
ainda aciona o alarme visual e sonoro quando da falta de água no gerador e
desativando o sistema de combustão e exaustão para segurança dos equipamentos.
Características Técnicas
Modelo : GN-1
Visor : Vidro
Comprimento Vidro : 325 mm
Número de eletrodos : 04
2.1.8 Controle de pressão
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Um pressostato acoplado no corpo do controle de nível através de uma curva sifão
para determinar a pressão de operação do gerador, atuando sobre o regulador de
fluxo de gases que regula a tiragem de acordo com a pressão de operação do
gerador.
Características Técnicas
Modelo : KPI-36
Escala : 4 – 17 kgf / cm²
Quantidade : 01
2.1.9 Indicador de pressão
Um manômetro de escala dupla acoplado no corpo do gerador através de uma curva
sifão para identificar a pressão de operação do gerador.
Características Técnicas
Diâmetro : 150 mm
Escala : 0 a 21 kgf / cm² - 0 a 300 PSI
Material : Inox Total
Quantidade : 01
2.1.10 Válvula de saída do vapor
Uma válvula pra saída de vapor, com passagem plena do tipo globo, com as
extremidades flangeadas conforme norma, acionamento manual através de um
volante.
Características Técnicas
Material dos internos : Aço inox
Diâmetro nominal : 100 mm
Tipo : Globo com flange
Quantidade : 01
2.1.11 Válvula de segurança
Duas válvulas de segurança projetadas para operarem com vapor, com castelos
abertos para arrefecimento das molas, equipadas com alavanca para teste com
acionamento manual.
Características Técnicas
Material dos internos : Interna Inox
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Diâmetro nominal : 1.1/4” H 1.1/4”
Modelo : 1800
Pressão de regulagem (1ª Válvula) : 10,0 kgf / cm²
Pressão de regulagem (2ª Válvula) : 10,5 kgf / cm²
Quantidade : 02
2.1.12 Válvula descarga de fundo do gerador
O equipamento possui válvula de descarga de fundo, que tem com objetivo
principal a retirada de lodo, e ou qualquer tipo de resíduo que possa prejudicar o
equipamento.
Características Técnicas
Material dos internos (sede) : Aço inox
Diâmetro nominal : 50 mm
Modelo : Esfera com flange
Acionamento : Sistema dupla-ação (on/off)
Coletor : Tanque coletor de descarga
Quantidade : 03
2.1.13 Injetor
Uma bomba injetora a vapor com acionamento manual para alimentação de água
fria em caso de queda de energia elétrica, instalada com tubulações galvanizadas e
01 válvulas de retenção e 01 válvula de esfera inox para o vapor e 01 válvula de
esfera inox para alimentação d’água.
Características Técnicas
* Injetor
Diâmetro nominal : 1.1/4”
Quantidade : 01
Marca : Comodoro
2.1.14 Dutos de gases
Chaminé chapa nº 9 Ø 630 mm por 15.000 mm de comprimento
Faz parte do fornecimento todos os dutos de gases para interligação entre o gerador
e a chaminé.
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Os dutos são construídos em chapa de aço 1.020 e são fornecidos em módulos com
as extremidades flangeadas para facilitar a montagem em campo.
2.2 Fornalha
2.2.1 Corpo da fornalha
Construída totalmente com tubos conectados e soldados nos coletores e filetados
entre si, com solda em amos os lados formando uma superfície membranada, as
quais têm por finalidade fazer a selagem da parede, evitando a saída dos gases.
O processo de soldagem das membranas é automático e contínuo. A fornalha é
interligada com o corpo da caldeira através de tubulações com circulação de água e
por convecção natural. A fornalha é dotada de um nariz interno construído em tubos
refrigerados a água, que tem por finalidade dividir o passe dos gases da caldeira,
uniformizar a pressão sobre os pontos de queima, aumentar a superfície de troca,
diminuir o arraste de particulados não queimados e aumentar a temperatura da
fornalha.
A fornalha é projetada para a queima de combustíveis sólidos, triturados ou não,
líquidos e gasosos.
Características Técnicas
Área de troca térmica : 40 m²
Volume : 2,80 m³
Peso total da fornalha : 2.250 kg
Comprimento com isolamento : 3.200 mm
Largura com isolamento : 1.800 mm
Altura com isolamento : 2.720 mm
2.2.2 Porta de alimentação
A fornalha é dotada de porta para alimentação manual de combustível, construída
em ferro fundido permitindo uma maior durabilidade.
Características Técnicas
Material : Ferro fundido
Dimensões : 520 x 420 mm
Quantidade : 01
2.2.3 Válvula segurança
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No teto da fornalha é instalado válvula de segurança, corpo em bronze e interno
em chumbo, os quais são ativados em caso de superaquecimento da caldeira,
injetando vapor sobre a chama.
Características Técnicas
Material externo : Bronze
Material Interno : chumbo
Diâmetro : 19 mm
Quantidade : 01
2.2.4 Isolamento térmico da fornalha
A fornalha é totalmente isolada termicamente em lã de rocha com revestimento
externo em chapas de aço carbono chanfradas e devidamente pintadas com esmalte
sintético especial para alta temperatura.
2.2.5 Válvula de descarga de fundo da fornalha
O equipamento possui válvula de descarga de fundo, que tem como objetivo
principal a retirada de lodo, e ou qualquer tipo de resíduo que possa prejudicar o
equipamento.
Características Técnicas
Material do corpo : Aço carbono
Material dos internos (sede) : Aço inox
Diâmetro nominal : 60 mm
Modelo : Esfera com flange
Pressão : 150 Lbs.
Acionamento : Sistema dupla-ação (on/off)
Quantidade : 01
2.2.6 Água de alimentação
A água de alimentação de uma caldeira, influi diretamente na eficiência ou na vida
útil dos equipamentos, apresentando problemas de corrosão, incrustação,
sedimentação, arraste de sólidos para linha de vapor, corrosão da seção pós
caldeira.
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Para assegurar um bom desempenho e longa vida do equipamento, torna-se
necessário fazer a análise química da água por um laboratório, desde que
competente, podendo fornecer as necessárias informações sobre as necessidades
e o tipo de tratamento a ser aplicado.
Assim sendo, torna-se necessária a análise e tratamento da água de alimentação,
observando os limites máximos toleráveis dados abaixo a serem mantidos nos
testes.
Características Técnicas
Ph : 10,5 à 11,5
Alcalinidade total : Máximo - 600 ppm
Alcalinidade hidróxida : 200 ppm - 300 ppm
Dureza ( CaCO3 ) : De 0 à 1
Fosfatos ( PO4 ) : 30 ppm - 50 ppm
Sulfitos ( SO3 ) : 30 ppm - 50 ppm
Sílica ( SiO2 ) : Máximo - 150 ppm
Sólidos totais dissolvidos : Máximo - 3000 ppm
Sólidos suspensos : Máximo - 300 ppm
3 SISTEMA QUEIMA
3.1 Grelha
3.1.1 Grelha refrigerada
Uma grelha inclinada construída em tubos de aço, refrigerada a água interligada
com a fornalha, com circulação de água por convecção natural.
A grelha é projetada para queima de combustíveis sólidos, triturados ou não,
permitindo a instalação de ar de combustão, com temperatura de até 350 ºC,
possibilitando a queima de combustível com qualquer teor de umidade.
A grelha possui quatro zonas de distribuição de ar, garantindo uma maior
uniformidade na sua distribuição, permitindo, inclusive, o fechamento total do ar
em uma das zonas, pelo fato da grelha ser refrigerada a água. O coletor inferior da
grelha é provido, em uma das extremidades, de uma boca de visita para flangeada
para a inspeção e no centro da válvula para descarga de fundo.
Será instalada sob grelha quatro portas em chapa de aço para retirada de cinzas.
Características Técnicas
Área total : 2,80 m²
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Material dos tubos : ASTM A 106 SCH-80
Diâmetro dos tubos : 2.1/2”
Diâmetro dos tubos coletores : 5.1/2”
Dimensões para transporte : 1.800x3.200x150 mm
Peso : 560 kg
3.1.2 Válvula de descarga de fundo da grelha
O equipamento possui válvula de descarga de fundo, que tem como objetivo
principal a retirada de lodo, e ou qualquer tipo de resíduo que possa prejudicar o
equipamento.
Características Técnicas
Material do corpo : Aço carbono
Material dos internos (sede) : Aço inox
Diâmetro nominal : 60 mm
Modelo : Esfera com flange
Pressão : 150 Lbs.
Acionamento : Sistema dupla-ação (on/off)
Quantidade : 01
4 SISTEMA TIRAGEM
4.1 Exaustor de tiragem
4.1.1 Exaustor
Um exaustor para tiragem dos gases, construção robusta em chapas de aço
soldadas eletricamente. Rotor balanceado dinamicamente e dotado de tratamento
térmico, eixo em aço e mancais com rolamentos individuais.
Acionamento por motor de indução trifásica através de polias e correias. O exaustor
tem como principais componentes:
- Bucha para fixação de polia do rotor;
- Bucha para fixação de polia do motor;
- Mancais;
- Rolamentos;
Características Técnicas
Modelo : IMA 15
Vazão : 6.000 m³/h
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Pressão : 460 mmca
Temperatura : 170 ºC
Potência : 15,0 cv
Controle de rotação : Inversor de rampa
Peso : 258 kg
4.2 Motor do exaustor
4.2.1 Motor
Motor elétrico, para acionamento do equipamento, através de correias e polias.
Características Técnicas
Potência : 15,0 cv
Número de pólos : 04
Grau de proteção do motor : IP-55
Isolamento do motor : Classe B
5 Trocador de calor
5.1 Trocador de calor PRÉ-AQUECEDOR
Trocador de calor de tubos, vertical, dimensionado para pré-aquecer o ar de
combustão, utilizando o calor residual dos gases de combustão. A instalação
deste equipamento determina um aumento na eficiência global da caldeira na
faixa de 8 a 10%.
O trocador de calor é composto de cone de entrada, cone de saída, caixa de
limpeza e de dois termômetros.
Modelo IMA-TROC400
Dimensões (larg. x alt. x Compr.) 1.200 x 1.200 x 3.800
Área de Troca 70 m²
Chapa #4,25 mm SAE 1020
Tubo c/ Cost. 140 Un
Dimensões Tubo 63,5 x 2,3 x 3.000 mm DIN 2394
Termômetro 01
Peso 4.000 kg.
6 Filtro
6.1 Filtro Mult-ciclone
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Filtro MULT-CICLONE IMA MT-400
Construído em chapas aço, com ciclones em aço carbono. É suportado por estrutura
treliçada em perfis de aço.
Tem por objetivo reter o material particulado dos gases de combustão numa
eficiência de até 99%, quando operado nas condições normais de vazão e
temperatura para qual foi projetado, conforme as determinações técnicas do
gerador. A eficiência varia em função do tamanho das partículas de acordo com
a tabela abaixo, com referencia mínima de 01 (uma) grama de pó/m³ de gás, tendo
um emissão média de particulados de 350 mg/Nm³ de gases:
Diâmetro da partícula: Eficiência:
Menor que 0,0052 mm 40%
De 0,0052 a 0,0070 mm 84%
De 0,0070 a 0,0105 mm 96%
De 0,0105 a 0,0150 mm 98%
De 0,0150 a 0,0210 mm 98,5%
Maior de 0,0210 mm 99%
Características Técnicas
Modelo : IMA MT-400
Dimensões : 3.900 x 1.200 x 1.200 mm
Material do Corpo : SAE 1020
Material tubos ascendentes: SAE 1020
Material tubos separação : SAE 1020
Material dos ciclones : Aço Carbono
Quantidade de Ciclones : 20
Peso : 1.580
7 SISTEMA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA
7.1 Moto-bomba
Moto-bomba de alimentação de água para a caldeira com base em perfis de aço.
A moto-bomba está interligada com o controle de nível da caldeira, sendo acionada
automaticamente para a manutenção do nível de água no corpo do gerador.
As tubulações entre a bomba e a caldeira serão fornecidos com uma válvula de
bloqueio e uma válvula de retenção, para cada bomba.
Características Técnicas
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Marca da moto-bomba : Schneider
Modelo : ME-BR 24100
Potência : 7,5 cv
Estágios : 4
Diâmetro de Sucção (BSP) : 1.1/2”
Diâmetro de Recalque (BSP) : 1”
Quantidade : 02
8 CAIXA DE ÁGUA
8.1 Caixa de água
Caixa de água para retorno do condensado e alimentação da caldeira com
capacidade 4.000 Lts de água, construído em chapas de aço de carbono (com base
elevada e isolamento)
9 SISTEMA AR DE COMBUSTÃO
9.1 Insufladores
9.1.1 Insuflador ar primário
Ventilador centrífugo para introdução do ar de combustão sob a grelha.
Construção robusta em chapas de aço soldadas eletricamente. Rotor balanceado
dinamicamente.
Características Técnicas
Modelo : IMA INS-400
Vazão : 2.000 m³/h
Temperatura : 120 ºC
Potência : 10,0 cv
Peso : 180 kg
Motor : 10,0 cv
Dutos de ar : Flangeados chapa n.º12
9.1.2 Insuflador ar secundário
Ventilador centrífugo para introdução do ar de combustão sobre a grelha.
Construção robusta em chapas de aço soldadas eletricamente. Rotor balanceado
dinamicamente.
Características Técnicas
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Modelo : IMA INS-400
Vazão : 2.000 m³/h
Temperatura : 120 ºC
Potência : 7,50 cv
Peso : 160 kg
Motor : 7,50 cv
Dutos de ar : Flangeados chapa n.º12
10 SISTEMA ELÉTRICO
10.1 Painel de Comando
10.1.1 Painel
Painel de comando construído em um ou mais módulos em chapas de aço 1.020,
com reforços internos, portas com fechos rápidos, estrutura reforçada para conter
todo o material elétrico para comando do sistema. Neste painel estão inclusos os
controles e comandos dos motores dos equipamentos abaixo relacionados.
Características Técnicas:
Equipamento Kw cv
Moto-Bomba (2 unidades) 220/380 7,50
Motor do Exaustor 220/380 15,0
Insuflador primário 220/380 10,0
Insuflador secundário 220/380 7,50
11 PLATAFORMAS E PASSARELAS
11.1.1 Plataformas
Contara a caldeira com plataformas e passarelas para acesso as válvulas e demais
registros e componentes da caldeira.
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Anexo 6 - Infraestrutura

1. DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES

1.1.

CÂMARAS

Descrição ............................ : Plataforma de Expedição de Cartelas
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 3,20 x 6,80 x 2,70 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Não
Abertu ra de Vão .................. : 01PÇ
Descrição ............................ : Plataforma de Recepção de Ovos
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 3,20 x 6,50 x 2,70 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta C.I. 1,20 x 2,10 x 0,07 m (01 PÇ – PUR –
MANUAL)
............................................ : Porta V.S. 2,40 x 2,60 x 0,04 m (01 PÇ – EPS –
MANUAL)
............................................ : Sistema Vedante 3,40 x 3,50 x 0,70 m – 01PÇ
Descrição ............................ : Fumigador
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 3,20 x 4,20 x 2,70 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
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Portas ................................. : Porta C.I. 1,20 x 2,10 x 0,07 m (01 PÇ – PUR –
MANUAL)
Descrição ............................ : Ante Câmara
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 3,20 x 4,20 x 2,70 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta C.I. 1,20 x 2,10 x 0,07 m (01 PÇ – PUR –
MANUAL)
Descrição ............................ : WC
Quantidade ......................... : 2
Dimensões Externas .......... : 2,15 x 3,20 x 2,70 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Não Orçada
Descrição ............................ : Sala de Ovos
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 17,20 x 29,20 x 2,70 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta C.I. 1,60 x 2,50 x 0,07 m (01 PÇ – PUR –
MANUAL)
Descrição ............................ : Sala de Desinfecção (Incubação)
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 7,15 x 15,17 x 2,70 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
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Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta C.I. 1,60 x 2,50 x 0,07 m (01 PÇ – PUR –
MANUAL)
............................................ : Porta GSL 0,80 x 2,10 x 0,032 m (01 PÇ – PUR –
FL.ÚNICA)s/Visor e c/Ved. Inferior
Descrição ............................ : Área de Lavação (Incubação)
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 10,05 x 15,17 x 2,70 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta C.I. 1,60 x 2,50 x 0,07 m (02 PÇ – PUR –
MANUAL)
Descrição ............................ : Corredor 01
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 2,70 x 29,20 x 2,70 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : GSL 1,80 x 2,10 x 0,032 m (01 PÇ – PUR –
FL.DUPLA)c/Barra Anti Pânico e Ved. Inf.
Descrição ............................ : Sala de Incubadoras 01
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 18,00 x 39,45 x 4,00 m
Isolamento Máquinas ......... : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta C.I. 1,60 x 2,50 x 0,07 m (02 PÇ – PUR –
MANUAL)
Descrição ............................ : Sala de Incubadoras 02
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Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 11,30 x 39,45 x 4,00 m
Isolamento Máquinas ......... : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta C.I. 1,60 x 2,50 x 0,07 m (02 PÇ – PUR –
MANUAL)
Descrição ............................ : Corredor 02
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 2,70 x 29,20 x 2,70 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : GSL 1,80 x 2,10 x 0,032 m (01 PÇ – PUR –
FL.DUPLA)c/Barra Anti Pânico e Ved. Inf.
Descrição ............................ : Sala de Transferência
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 9,23 x 13,30 x 4,00 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta C.I. 1,60 x 2,50 x 0,07 m (03 PÇ – PUR –
MANUAL)
Descrição ............................ : Vacinas
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 2,13 x 4,79 x 4,00 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
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Portas ................................. : Porta GSL 0,80 x 2,10 x 0,032 m (01PÇ – PUR –
FL.Única)s/Visor e c/Ved. Inferior
Descrição ............................ : Depósito
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 2,13 x 4,79 x 4,00 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta GSL 0,80 x 2,10 x 0,032 m (01PÇ – PUR –
FL.Única)s/Visor e c/Ved. Inferior
Descrição ............................ : Sala de Nascedouros 01
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 8,05 x 25,46 x 4,00 m
Isolamento Plenum ............. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
(0,90x25,46m)
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta C.I. 1,60 x 2,50 x 0,07 m (02 PÇ – PUR –
MANUAL)
............................................ : Porta GSL 0,80 x 2,10 x 0,032 m (01PÇ – PUR –
FL.Única)s/Visor e c/Ved. Inferior
Descrição ............................ : Sala de Nascedouros 02
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 13,30 x 16,33 x 4,00 m
Isolamento Plenum ............. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
(0,90x11,65m)
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
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Portas ................................. : Porta C.I. 1,60 x 2,50 x 0,07 m (02 PÇ – PUR –
MANUAL)
............................................ : Porta GSL 0,80 x 2,10 x 0,032 m (02PÇ – PUR –
FL.Única)s/Visor e c/Ved. Inferior
Descrição ............................ : Sala de Nascedouros 03
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 8,05 x 25,46 x 4,00 m
Isolamento Plenum ............. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
(0,90x25,46m)
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta C.I. 1,60 x 2,50 x 0,07 m (02 PÇ – PUR –
MANUAL)
............................................ : Porta GSL 0,80 x 2,10 x 0,032 m (01PÇ – PUR –
FL.Única)s/Visor e c/Ved. Inferior
Descrição ............................ : Corredor 03
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 2,70 x 44,25 x 2,70 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : GSL 1,80 x 2,10 x 0,032 m (02 PÇ – PUR –
FL.DUPLA)c/Barra Anti Pânico e Ved. Inf.
Descrição ............................ : Corredor 04
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 2,70 x 70,01 x 2,70 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
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Portas ................................. : Porta C.I. 1,60 x 2,50 x 0,07 m (02 PÇ – PUR –
MANUAL)
Descrição ............................ : Sala de Desinfecção
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 8,45 x 15,20 x 4,00 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta C.I. 1,60 x 2,50 x 0,07 m (01 PÇ – PUR –
MANUAL)
Abertura de Vão .................. : 02PÇ
Descrição ............................ : Sala de Retirada
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 9,05 x 9,20 x 4,00 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta C.I. 1,60 x 2,50 x 0,07 m (02 PÇ – PUR –
MANUAL)
Abertura de Vão .................. : 08PÇ
Descrição ............................ : Sala de Lavação
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 6,10 x 13,15 x 4,00 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Não
Abertura de Vão .................. : 01PÇ
Descrição ............................ : Sala de Preparação de Pintos
Quantidade ......................... : 01
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Dimensões Externas .......... : 5,20 x 15,20 x 4,00 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta C.I. 1,60 x 2,50 x 0,07 m (03 PÇ – PUR –
MANUAL)
Descrição ............................ : Sala de Pintos
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 15,20 x 17,75 x 4,00 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta C.I. 1,60 x 2,50 x 0,07 m (01 PÇ – PUR –
MANUAL)
............................................ : Porta V.S. 2,40 x 2,60 x 0,04 m (01 PÇ – EPS –
MANUAL)
............................................ : Sistema Vedante 3,40 x 3,50 x 0,70 m - 01PÇ
Descrição ............................ : Depósito de Papel/Montagem
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 5,20 x 8,20 x 4,00 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta C.I. 1,60 x 2,50 x 0,07 m (01 PÇ – PUR –
MANUAL)
Descrição ............................ : Fumigador
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 1,40 x 1,70 x 2,70 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
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Isolamento de Piso ............. : Porta GSL 0,80 x 2,10 x 0,032 m (01 PÇ – PUR –
FL.ÚNICA)s/Visor e c/Ved. Inf.
Descrição ............................ : WC
Quantidade ......................... : 02
Dimensões Externas .......... : 1,30 x 1,70 x 4,00 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Não Orçado
Descrição ............................ : Sala de Desinfecção de Caixas de Pintos
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 8,20 x 9,00 x 4,00 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta GSL 0,80 x 2,10 x 0,032 m (01PÇ – PUR –
FL.Única)s/Visor e c/Ved. Inferior
Abertura de Vão .................. : 01PÇ
Descrição ............................ : Lavação de Caixas Vindas da Granja
Quantidade ......................... : 01
Dimensões Externas .......... : 8,20 x 8,85 x 4,00 m
Isolamento Paredes ............ : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento Teto .................. : Painéis ISOJOINT® FRIGO EPS 100mm
Isolamento de Piso ............. : Sem Isolamento
Portas ................................. : Porta V.S. 2,40 x 2,60 x 0,04 m (01 PÇ – EPS –
MANUAL)
............................................ : Sistema Vedante 3,40 x 3,50 x 0,70 m - 01PÇ
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Anexo 7

1. MATERIAIS UTILIZADOS

2.1. PAINÉIS DE AÇO ISOTÉRMICOS ISOJOINT® – FRIGO EPS
São produzidos em sistema contínuo de laminação e colagem sob alta pressão,
resultando na excelente aderência entre os materiais. Fornecidos com o sistema
encaixe tipo macho-fêmea.

Núcleo isolante
Poliestireno expandido, tipo F-I auto extinguível, densidade média de 14,5 Kg/m3 e
tolerâncias conforme norma ABNT-NBR 11949-9.

Revestimento (Pré x Pré):
Aço PRÉ-PINTADO em ambas as faces, com espessura técnica de 0,50mm
(Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), cromatizada com primer
epóxi (4 a 6 microns) e pintura de acabamento em poliéster (18 a 22 microns) cor
branco gelo (padrão RAL 9003).
QUANT.: UNID.: DESCRIÇÃO: TIPO: ACABAMENTO:
7.960,00 m2 2F100mm Pré x Pré Friso x Friso

2.2. ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM
Acessórios para fixação e vedação dos painéis, compostos de:
Cantoneira de acabamento externo e interno em chapas pré-pintadas;
Conjuntos de fixação;
Rebites de alumínio, parafusos e buchas;
Tirantes de aço roscados;
Massa vedante;
Poliuretano injetável, quando necessário.

2.3. ACESSÓRIOS DIVERSOS
5.454,00ML - Cantoneira Arredondada PVC pequena, padrão Isoeste;
437 Tb - Massa Vedante para Painéis;
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655 CT - Rebite POP alumínio branco 4,0x15mm.

3. PORTAS FRIGORÍFICAS
A Isoeste possui uma completa linha de Portas Frigoríficas e Industriais, fabricadas
com tecnologia Italiana.

3.1. PORTA CORRER INDUSTRIAL MANUAL – MOD. C.I.
Folha com núcleo de PUR: revestido em ambas as faces com chapa de aço prépintado frisado, cor branco gelo (padrão RAL 9003), com acabamento lateral em
alumínio;
Trilho: perfil de alumínio extrudado anodizado, com fixação diretamente no painel,
por meio de parafusos, porcas e discos de tecnil;
Vedação: borracha especial de dupla densidade, com 100% de memória;
Conjunto de movimentação: roldanas em PVC rígido em suporte e alumínio. Guia
inferior tipo “U” deslizante em aço inox com rolamento, embutido sob a folha;
Puxador: externo tipo alça, interno em acrílico embutido;
Fechadura: opcional (deve ser adquirida separadamente);
Observação: portas com espessura de 50mm não podem ser vendidas com
fechadura;
Nota: indicada para câmaras frigoríficas com temperatura de trabalho acima de 10º
C.
QUANT. (PÇ) DIMENSÕES (M) FECHADURA CARENAGEM
03 1,20 x 2,10 x 0,07 Não Não
27 1,60 x 2,50 x 0,07 Não Não

3.2. PORTA VERTICAL SECCIONAL MANUAL – MOD. V.S.
Fabricada em módulos de painéis de EPS (poliestireno expandido) espessura de
40mm, com revestimento de aço pré-pintado, cor branco gelo (padrão RAL 9003).
Desliza sobre perfis galvanizados com roldanas de nylon e possui sistemas de
molas helicoidais com abertura a 90º sob o teto. Possui 2 visores nas dimensões de:
620 x 320 x 40mm em vidro temperado.
QUANT. (PÇ) DIMENSÕES (M) AUTOMAÇÃO
03 2,40 x 2,60 x 0,04 Não
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3.3. SISTEMA VEDANTE
Feito com tela robusta de P.V.C. auto extinguível. A estrutura é feita em aço
galvanizado com dispositivo de molas para carrocerias variáveis e absorção de leves
impactos. Na cor preta a parte frontal e amarela nas laterais.
QUANT. (PÇ) DIMENSÕES (M)
03 3,40 x 3,50 x 0,70

2. PORTAS SALA LIMPA PADRÃO ISOESTE

3.1. PORTA GIRATÓRIA SALA LIMPA MANUAL C/ CHAVE
Folha: em painel 2F32mm, com núcleo de PUR, revestido em ambas as faces com
chapas de aço pré-pintado, lisa , espessura técnica de 0,50mm (Conforme normas
ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), RAL 9003;
Perfis: em alumínio extrudado anodizado, especial para Sala Limpa;
Vedação: com borracha especial tipo "H";
Dobradiça: em aço inox;
Fechadura: com cabo de alumínio liso anodizado.
QUANT. (PÇ) DIMENSÕES (M) MODELO VED. INF. VISOR ANTI-PÂNICO
09 0,80 x 2,10 x 0,032 Folha Única Sim Não Não
04 1,80 x 2,10 x 0,032 Folha Única Sim Não Sim (Horizontal + Vertical)

4.2. ACESSÓRIOS PARA PORTAS SALA LIMPA E VISORES
04Pç – Barra Antipânico Horizontal;
04 Pç – Barra Antipânico Vertical;
04 Pç – Fechadura para Barra Antipânico;
17 Pç – Kit Vedação Inferior Porta GSL;
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Anexo 8

MEMORIAL TÉCNICO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS:
Estão contemplados como de fornecimento da CONTRATADA, serviços de
mão-de-obra com fornecimento de materiais e equipamentos que segue:
•

Montagem de sistema de medição em média tensão (15KV), bem como
o fornecimento de todos os equipamentos necessários a correta
instalação do sistema; Não faz parte desta instalação a construção de
rede de média tensão externa, da Copel até a medição e também da
medição até a subestação, dado que não conhecemos a implantação da
indústria;

•

Mão

de

obra

para

a

instalação

de

três

grupo-geradores

500KVA/380V/220V – com inserção automática em rampa, sem o
fornecimento dos geradores, apenas estão inclusos a mão de obra e
estrutura elétrica;
•

Montagem de subestação rebaixadora de 1500KVA/15KV/380V/220V,
com transformador a seco e fornecimento de todos os acessórios
necessários a correta instalação;

•

Montagem de um painel de proteção do ramal de baixa tensão do
transformador de 1500KVA, com um disjuntor de proteção geral de
2500A (QGBT) com ajuste em 2200A com um módulo agregado ao
mesmo barramento para a correção do baixo fator de potencia;

•

Um painel de distribuição, comando e proteção das máquinas do
sistema de climatização;

•

Um painel de proteção e comando dos circuitos de iluminação e
tomadas da indústria;

•

Um painel de proteção e comando dos circuitos de alimentação das
incubadoras e nascedouros da indústria;

•

Montagem de infra-estrutura através de leito, eletrocalhas, perfilados e
eletrodutos para o acondicionamento dos circuitos de alimentação geral
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e circuitos de distribuição das incubadoras, nascedouros, climatização,
iluminação, tomadas, comando de interligação;
•

Instalação dos circuitos de alimentação das incubadoras, desde o painel
da sala de painéis até o painel de comando de cada incubadora;

•

Instalação dos circuitos de alimentação dos nascedouros, desde o painel
da sala de painéis até o painel de comando de cada nascedouro;

•

Instalação dos circuitos de alimentação das máquinas do sistema de
climatização, desde o painel as sala de painéis até cada motor e painel
deste sistema;

•

Instalação dos circuitos de distribuição da iluminação e tomadas, desde
o painel da sala de painéis até cada luminária e tomada;

•

Instalação das luminárias e tomadas nos ambientes internos ao
incubatório;

•

Instalação dos circuitos de interligação de baixa tensão desde o
transformador até o painel de proteção geral (QGBT);

•

Instalação dos circuitos de interligação entre o QGBT até o painel de
alimentação das incubadoras e nascedouros;

•

Instalação dos circuitos de interligação entre o QGBT até o painel de
alimentação do sistema de climatização;

•

Instalação dos circuitos de interligação entre o QGBT até o painel de
distribuição dos circuitos de iluminação e tomadas;

DETALHES DA INSTALAÇÃO:
1. QGBT
Neste painel será instalada a proteção geral do transformador de 1500kva,
conforme segue.
- Disjuntor de proteção geral mod. NW de 2500A marca Schneider Electric;
- Disjuntor de derivação e proteção geral do QFP para um banco de capacitores
automático conjugado ao QGBT mod. NS800 de 800A da Schneider Electric;
- Disjuntor de derivação e proteção geral do ramal do CCM-INC.NASC. para o
painel de proteção e distribuição dos circuitos de 51 máquinas, sendo 36
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incubadoras e 15 nascedouros mod. NS1250 de 1250A marca Schneider
Electric;
- Disjuntor de derivação e proteção geral do ramal do CCM-CLIM. para o painel
de acionamento, proteção e distribuição dos circuitos das máquinas do sistema
de climatização mod. NS630 de 630A marca Schneider Electric;
- Disjuntor de derivação e proteção geral do ramal do QDTI. para o painel de
proteção e distribuição dos circuitos de iluminação e tomadas das áreas da
ampliação mod. EZC400N de 300A marca Schneider Electric;
- Para correção do fator de potência gerado pela corrente de magnetização do
transformador será instalado um banco de capacitores permanente /
temporizado de 25kVar, protegido por um disjuntor de 50A e timer para inserção
automática.
1.1 QFP
Neste painel conjugado ao QGBT, será instalado a correção geral do fator de
potência do transformador de 1500kVA, com um banco de capacitores de
450kVar, controlado automaticamente por um controlador de 12 estágios mod.
NR12 marca Schneider Electric. Este painel estará conjugado com o QGBT.

2. RAMAIS ALIMENTADORES (QGBT, CCM-INC.NASC, QDTI)
Estão contemplados como de fornecimento da CONTRATADA, serviços de
mão-de-obra com fornecimento de materiais e equipamentos para a
distribuição dos circuitos de baixa tensão para conexão elétrica entre os
quadros de distribuição e as suas respectivas cargas, desde a subestação
transformadora até os motores e máquinas.
Em todos os casos os ramais alimentadores serão executados com condutores
singelos de cobre, cobertura em PVC-ST2, isolamento em HEPR temperatura
de regime 90ºC, temperatura em sobrecarga 105ºC e curto circuitos 250ºC,
isolados para 0,6/1KV seção máxima de 240mm2, e mínima de 16mm2, abaixo
deste serão utilizados condutores multipolares a quatro e cinco vias, para os
condutores de Terra, serão utilizados condutores de cobre nu, têmpera meio
mole, instalados de forma aparente em leito para cabos em ferro galvanizado,
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conforme NBR-5410, e quando subterrânea em condutos de polietileno de alta
densidade PEAD tipo corrugado, conforme descreve a norma.
2.1 INSTALAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA
Todas as instalações de força, que forem realizadas no interior da Indústria
deverão ser feitos com eletrodutos de PVC rígido anti-chama, bem como
acessórios. A passagem pelo isopainel deverá ser feita através de flanges de
PVC branco em roscas feitas no próprio eletroduto.
Todos os acionamentos de motores deverão ser do tipo “a quatro fios 3F+PE”.
INDÚSTRIA
Para esta etapa da obra, estão contempladas as instalações para distribuição de
força para máquinas, motores e ou quadros elétricos, que fazem parte do
montante de equipamentos a serem instalados, conforme projeto apresentado
pela CONTRATANTE, cuja responsabilidade de execução com fornecimento de
materiais e serviços é da CONTRATADA.
As instalações de força para estes equipamentos serão distintos das instalações
de comando e ou instrumentação, assim como os circuitos e ou ramais
alimentadores para as máquinas e ou equipamentos a serem instalados, serão
protegidos por disjuntores e ou chaves de partida, a serem instalados em
quadros distintos, daqueles fornecidos pela CONTRATADA, quadros estes
acima descritos, em uma sala de quadros elétricos, conforme descreve o layout
apresentado pela CONTRATANTE.
Para todos os casos, as instalações de infraestrutura serão utilizadas
eletrocalhas perfurada tipo U, em chapa de ferro galvanizado a fogo bit. Nº 16,
bitola mínima de 50x50mm, e por eletrodutos e acessórios de ferro galvanizado
a fogo NBR-5624, bitola mínima de ¾”, intercalados por caixas de passagem e
ou derivação tipo condulete em alumínio silício com tampa, fixados através de
abraçadeiras tipo D com cunha de aperto galvanizadas a fogo, de conectores
tipo prensa cabos em nylon, formando um conjunto solidamente fixado e
ininterrupto, quando as instalações forem executadas no pavimento entre tetos,
e quando no interior da fábrica, para descida até os motores e comandos dentro
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do incubatório, serão utilizados eletrodutos de PVC rígido anti-chama
abraçadeira e parafusos de inox para evitar a pilha galvânica entre o isopainel e
acessórios de fixação.
As conexões dos cabos na caixa de bornes do motor deverão ser utilizados
terminais pino ou olhal pré-isolados e estanhados, nas bitolas adequadas e com
identificação com anilhas amarelas tipo Ovalgrip, com identificação idêntica a
aquela do painel elétrico de onde deriva o ramal.
Para os condutores dos ramais alimentadores serão executados com condutores
singelos de cobre, cobertura em PVC-ST2, isolamento em HEPR temperatura de
regime 90ºC, temperatura em sobrecarga 105ºC e curto circuitos 250ºC, isolados
para 0,6/1KV seção máxima de 240mm2, e mínima de 16mm2, abaixo desta
serão utilizados condutores multipolares a cinco (05) veias, e para os condutores
de Terra, serão utilizados condutores de cobre nu, têmpera meio mole,
instalados de forma aparente em eletrocalhas nos casos de cabos singelos,
conforme acima descrito.
Já para a Ligação de motores e Máquinas serão executados com condutores
multipolares de cobre, cobertura em PVC-ST2, isolamento em HEPR
temperatura de regime 90ºC, temperatura em sobrecarga 105ºC e curto circuitos
250ºC, isolados para 0,6/1KV cinco (05) veias, conforme acima descrito.
3. INSTALAÇÕES DE COMANDO
Todas as instalações de comando, que forem realizadas no interior do
incubatório deverão ser protegidas ao longo por eletrodutos de PVC RÍGIDO
separados dos eletrodutos utilizados para a energização dos equipamentos.
Da mesma, forma nos trechos entre tetos, deverão ser construídas estruturas de
leito e/ou eletrocalha separadas daquelas utilizadas para cabos de energia
elétrica.
4. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO / ILUMINAÇÃO / TOMADAS
Devem ser inclusos pela CONTRATADA, o fornecimento de materiais e serviços
de mão-de-obra, para a montagem e instalação em campo dos quadros de
comando e distribuição de iluminação, conforme segue.
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4.1 Estrutura
Quadro de distribuição montado em caixa metálica de sobrepor, com placa de
montagem confeccionada em chapa de aço e regulagem passante no sentido
de profundidade, dobradiças compactas e reforçadas invisíveis externamente,
fecho Cremona com chave universal, porta frontal, perfil especial de borracha
para uma boa vedação.
4.2 Número de Chaves e Capacidades
Este quadro deverá ser dimensionado para a instalação dos seguintes
equipamentos e ou chaves, ver maiores detalhes projeto elétrico diagramas
unifilares apresentado pela CONTRATANTE
Notas:
Todos os circuitos de iluminação serão acionados através de relés de impulso
de corrente nominal 16A, que serão comandadas através de botões de impulso
alocados no interior da indústria.
4.3 Tensão de Funcionamento
- Força : 380 e 220 volts
- Comando

: 24Vcc

Acompanharam na porta do painel dizeres indicando “Perigo Eletricidade” e que
o painel deverá ser operado por pessoas devidamente habilitadas, capacitadas
conforme NR 10.
5. INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
Estão contemplados o fornecimento de materiais e serviços de mão-de-obra
para a execução das instalações elétricas de distribuição de Iluminação e
tomadas de força, para todas as salas e pavimentos da edificação, as quais
serão executadas pela CONTRATADA conforme segue:
As instalações para distribuição da iluminação e tomadas de força serão
executadas conforme layout apresentado pela CONTRATANTE, a distribuição
dos equipamentos de iluminação e tomadas foi elaborado de acordo com a
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NBR-5413 da ABNT, respeitando os índices de iluminamento previsto para
cada um dos setores e ou salas que compõe esta edificação, bem como as
instalações para distribuição dos circuitos de iluminação seguiram os critérios
de queda de tensão, capacidade de condução de corrente e aos fatores de
correção por temperatura e agrupamento, previstos pela NBR-5410.
5.1 Iluminação e Tomadas Indústria
Estão inclusos a instalação da iluminação com Luminária fluorescente 2x110W
mod. LFVA-GII, corpo em poliéster reforçado com fibra de vidro, difusor em
acrílico reforçado liso transparente, refletor em chapa de aço tratada e pintada
na cor branca, vedação em perfilado de borracha EPDM, grau de proteção IP65, fechos de pressão em aço inox, equipada com base tipo G-13, distribuídas
conforme mostra o projeto apresentado pela CONTRATANTE.
Também esta prevista a instalação de conjuntos de tomadas de serviço e
manutenção tipo 3P+T-32A – IP67 ref. PKF32F734, e 2P+T-16A IP67 ref.
PKF16F733 – Schneider Electric, montados em caixa ref. CBOX 914055 –
240x190x90mm - Cemar a prova de umidade, sendo cada uma das tomadas
protegidas por um disjuntor tripolar mod. k32a3B32 de 3x32A/380V para a
tomada 3P+T-32A, e um disjuntor k32a1B16 de 1x16A/220V para tomada
2P+T-16A – Schneider Electric.
5.2 Sobre as instalações
As instalações de força serão executadas com condutores singelos e ou
multipolar de cobre flexível classe 5, cobertura e isolamento em HEPR
temperatura de regime 90ºC, isolado para 0,6/1kV seção mínima de 2,5mm2
para os circuitos de energia, e para comando e retorno serão utilizados
condutores singelos de cobre flexível classe 5, cobertura e isolamento em
HEPR temperatura de regime 90ºC isolado para 0,6/1kV seção mínima de
2,5mm2, dimensionados pelos critérios de capacidade de condução de corrente
e queda de tensão aplicáveis a estes casos, respeitando-se os fatores de
correção por agrupamento e temperatura conforme determina a NBR-5410 da
ABNT.
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Estes condutores serão instalados em eletrocalhas perfurada tipo U, em chapa
de ferro galvanizado a fogo bit. Nº 14, bitola mínima de 50x50mm, e por
eletrodutos e acessórios de ferro galvanizado a fogo NBR-5624, bitola mínima
de ¾”, intercalados por caixa de passagem e ou derivação tipo condulete,
quando no pavimento entre-tetos, acima do painel termo isolante, e no interior
edificação em todos os pavimentos, as instalações serão executadas com
eletrodutos de Aço Inox AISI 304, fixados através de abraçadeiras tipo D de
mesmo material.
Junto aos painéis elétricos serão utilizados flanges apropriados, conforme a
bitola das instalações e ou eletrocalhas a serem instaladas, proporcionando
bom acabamento ao conjunto. Nas passagens verticais pelo painel termo
isolante, serão utilizados flanges roscados de PVC branco linha sanitária e
niples, estancados com resina de uso industrial a base de silicone prevenindo
quanto à passagem de umidade para o interior do painel termo isolante; sendo
na parte superior (entre tetos) conectados as instalações de distribuição que
serão executadas em ferro galvanizado a frio (eletrolítico), e na parte inferior,
ou seja, interior das áreas de processo, serão conectados as instalações de
distribuição de força em Aço Inox AISI 304, formando um conjunto sólido e sem
interrupções.
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Anexo 9
EASA – AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA – TRATAMENTO DE EFLUENTES
Utilizamos teores Físico Química igualmente utilizado, para nosso
PROJETO E EQUIPAMENTOS TRATAR EFLUENTES INCUBATORIO + ESGOTO
SANITARIO.
Como exigido pelo IAP – INSTITUTO AMBIENTAL DO PRANÁ, onde está empresa
INCUBATORIA esta instalada, para o efluente pós tratado, lhe garantimos que terá
teores matéria orgânica (≤ 60 mg/l), Nitrogênio Amoniacal (≤ 5 mg/l) e Fósforo
Solúvel ( ≤ 1 mg/l).
Construído em concreto armado + impermeabilizante, terá seguintes partes unitárias
de operação:
- PENEIRA HIDRODINAMICA, para remoção sólidos maiores # 1 mm;
- TANQUE HOMOGEINIZAÇÃO, com 2 dias período com 6 DIFUSORES AR;
- REATOR ANAERÓBIO LEITO FLUIDIZADO + QUEIMADOR GÁS METANO/
- TANQUE ANÓXICO para transformar amônia em nitratos e nitritos tendo 2
MISTURADORES SUBMERSOS + 1 MB SUBMERSO RECIRCULAR EFLUENTE;
- TANQUE AERAÇÃO + 150 DIFUSORES AR+DECANTADOR SECUNDÁRIO;
- 3 LEITOS SECAGEM EXCESSO LODO COBERTOS TELHAS TRANSLÚCIDAS;
Vantagens operações SISTEMA TRATAMENTO EFLUENTE INCUBATÓRIO
- preservação da biomassa anaeróbia, pode ficar sem alimentação, de algumas
horas até 6 meses, retornando com mesma eficiência;
-

tolerância à elevadas cargas orgânicas;

-

não consume energia elétrica, por ser tratamento anaeróbio;

-

O processo de LODO ATIVADO AERADO, área 3 vezes ANAERÓBIO;

-

baixo custo de implantação, de US$ 20 a US$ 30 per capita;

- Produção de gas metano, gas de combustibel de elevado colorífico;
- Tolerancia a elevadas cargas orgânicas;
-

nutrientes, na relação DBO5:AMONIACAL:FÓSFORO sendo superior

350:150:1;
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Assim lhe cotamos:
1.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DO:
1.1 - EFLUENTE BRUTO INCUBATÓRIO :

Datas Coletas amostras 15/12 16/12 19/12 11/01 13/01 15/01 Média
pH...............................6,0

6,9

6,5

5,4

6,6

6,6

DBO5......................... 2730 3490 319 7659

252 8184

DQO............................2986 3763 382 9261

295 13060

Fosfato.......................

13,4

Nitrogênio Amoniacal......-

18,9 3,63 38,28
-

1,38

3772

7,7..13,6

- 46,3 14,27 661.....297

Vazão média m3/hx24 h...8,3 . 6,9

.6,9

5,2

5,3

.. 7,7 .. 6,9

1.2 - Provindo efluente bruto do Incubatório:
DBO5 médio = 8,3 x2.730 +6,9 x 3490+5,2x7659+5x252+7,6 x 6784 / 40,2=
DBO5 médio = 3085 mg/l
Vazão média 40 mihões pintos/ano= 40,2/6 = 6,7 m3/h
Vazão média deste 58.116.323 pintos/ano esta proposta=
6,7 x1,45=9,71 m3/h =233 m3 efluente/dia = 9,7 m3/h
Nitrogênio Amoniacal médio =46,3x5,2+14,27x5,3+661x7,6 = 297 mg/l
18,1
Fósforo =13,4 x8,3+18,9x6,9+3,62x6,9+38,28x5,2+1,38x5,3+7,7 x 7,6
40,2
= 71,5 mg/l
1.3 - EFLUENTE RAMPA LAVAGEM CAMINHÕES:
pH = 6,3
- DBO5 = 1065 mg/l
- DQO = 1539 mg/l
- Nitrogênio Total = 13 mg/l
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- Fósforo total = 0,182 mg/l
- Vazão diária = 0,6 m3/h x 24 h = 8 m3/dia
- Para abate 58.116.343 pintos/ano atual= 11,6 m3 água lavagens/dia.
1. 4 - DADOS DE DIMENSIONAMENTO FUTURO INCUBATÓRIO:
Prod/
carga

Func

CPC

DBO

Vazão

.N cargaN P Carga P
m3/h DBOkg/d kg/d

mg/l l/d

Incubatório..

---

kg/d

3085 .233..718,....297,.69,2,..71,5.....1,9

Rampa caminhões

1065 11,6,z 12,...13 ..0,078. 0,2......0,012

Digestor................................... 1. 300.. 2,0.... 0,6..50 .. 0,1.. 0,2........0,04
Funcionários........30......120.......300... .,3,6....1,08 40....0,4.... 0,2.......0,12
Lavagens pratos...90..... 20....... 600......1,8.....1,2. 20.. 0,05....0,5........0,25
TOTAL.......................................6.350 250,5.........109,6 .........9,4........11,1

Teores médios: - DBO5 = 6350/250,7 = 2.532 mg/l
Nitrogênio Amoniacal N – NH3 =109,6/250,5 = 437 mg/l
Fósforo solúvel= 9,4/250,5 mg/l = 11,1 mg/l
1.5 - EFLUENTE PÓS TRATADO :
Igualmente como exigido pelo CONAMA, como:
pH............................6 a 9
DBO5........................ ≤60 mg/
Nitrogênio Amoniacal..≤ 5 mg/lFosforo solúvel...........≤ 1 mg/l
2- FLUXOGRAMA PROCESSO TRATAMENTO EFLUENTES INCUBATÓRIO +
ESGOTO SANITÁRIO DOS EMPREGADOS:
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2.1- PENEIRA ESTÁTICA para REMOÇÃO SÓLIDOS ≥ 1 mm
Os efluentes bruto do INCUBATÓRIO + ESGOTO SANITÁRIO, passarão pela à
PENEIRA HIDRODINAMICA, fabricado com perfis trapezoidais em aço inox AISI
304, onde será separados sólidos maiores que # 1 mm.
2.2. – TANQUE HOMOGEINIZAÇÃO:
Para misturar todos os efluentes provindo INCUBATÓRIO + ESGOTO SANITÁRIO
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FUNCIONÁRIOS, terá 6 DIFUSORES DE AR, implantados no fundo, provindo ar
SOPRADOR AR, para misturar homogeneo efluente

bruto, tendo tempo de

detenção de 2 dias, construído em concreto armado (pelo cliente)
2.3 – REATOR ANAERÓBIO LEITO FLUIDIZADO:
Afluirá por gravidade ao REATOR ANAEROBIO DE LEITO
FLUIDIZADO, o efluente LAVAGENS INCUBATÓRIOS + ESGOTO SANITÁRIO,
ao REATOR ANAERÓBIO LEITO FLUIDIZADO, onde os microorganismos que
participam do processo de

decomposição anaeróbia, são divididos em 3

importantes grupos de bactérias, com comportamento fisiológicos :
- O primeiro grupo, composto de bactérias fermentativas, que transformam, por
hidrólise os polímeros em monômeros, e estes em acetato, hidrogênio, dióxido de
carbono, ácidos orgânicos de cadeia curta e outros produtos como glicos;
de

O

segundo

bruto

formado

pelas

bactérias

acetogênicas

produtoras

hidrogênio, o qual converte os produtos gerados pelo primeiro grupo

(aminoácidos, açúcares, ácidos orgânicos, e álcoois) em acetato, hidrogênio e
dióxido de carbono.
- Os produtos finais do segundo grupo são os substratos essenciais:
Para o terceiro grupo, que por sua vez constitui dois diferentes grupos de
bactérias metanogênicas. Um
grupo usa o acetato, transformando-o em metano e dióxido de carbono, enquanto
o outro produz metano,
através da redução do dióxido de carbono.
O Esgoto Bruto passando pelo RALF, será tratado anaerobicamente, com baixa
velocidade média
ascendente de 0,7 m/hora.
No RALF, haverá baixa concentração da matéria orgânica, ocorrendo baixas
velocidades superficiais nos compartimentos de digestão e decantação, que
passará ser fundamental importância para retenção de biomassa no sistema
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para estabilidade do processo.
Na parte inferior, LEITO DE LODO, capaz de suportar altas taxas carga
orgânica, sendo importante seguintes princípios para operação:
- características fluxo ascendente devem assegurar o máximo contato entre
a biomassa e o substrato;
- os curtos-circuítos serão evitados, de forma garantir tempos suficientes
para degradação da matéria
orgânica;
- sistema deve ser capaz separar de forma adequada o biogás, líquido e os
sólidos liberando dois primeiros e permitindo a retenção do último;
-

o lodo na região da manta deve ser bem adaptado, com Alta atividade

metanogênica específica e
excelente sedimentabilidade.
O lodo será granulado, com características bem melhores que o lodo floculento.
O gás metano, produzido pelas bactérias anaeróbias, será recolhido e
ascenderá pelo cone central, seguindo à pré queima .
O tempo de detenção hidráulica no RALF, deve variar de 6 a 16 horas, não
devendo ser inferior a 4 horas de tempo detenção.
A operação do reator RALF operará seguinte forma:
a)

A água residuária entra no reator pelo fundo, através tubulação PVC tipo

manifold, com 16 saídas efluente bruto, em toda área.
b) O fluxo do líquido dentro do reator é ascendente, promovendo a adsorção de
grande parte da matéria orgânica pela biomassa presente na manta de lodo.
c) Como resultado atividade anaeróbio de degradação da matéria orgânica, gases
são formando(metano e dióxido de carbono, principalmente) as bolhas se deslocam
no sentido ascendente
d)

Para reter a biomassa no reator, impedindo que ela deixe o sistema com

efluente, a parte superior do RALF contém uma estrutura denominada separador
trifásico, que possibilita a tanto a segregação e acúmulo do biogás, quanto a
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separação e retorno dos sólidos.
e) O biogás é coletado na parte superior do reator e encaminhado para posterior
tratamento e aproveitamento, na CAIXA QUEIMADOR GÁS METANO.
f)

Os sólidos sedimentam na parte externa do separador trifásico (compartimento

de decantação), deslizando sobre suas paredes (abas) inclinadas, até retornarem à
Zonta do manto do lodo;
g)

A retenção da biomassa é alcançada por simples retorno gravitacional,

diferentemente do processo de lodos ativados, que requer bombeamento para
recirculação
Para reduzir custo implantação, REATOR ANAERÓBIO LEITO FLUIDIZADO,
prevemos lhe fornecer, de nosso fornecimento im Geomembranas de Polietileno de
Alta Densidada – PEAD, Totalmente soldado, com rigorosos padrões de qualidade e
controle técnicos, muito mais econômico, se construído com paredes e fundo sob o
solo, de concreto armado, sobre o solo
2.5 - CAMARA ANÓXICA:
Denominada zona pré- anóxica, dois Misturadores Submersos (Pos MS ½) ,
implantados no fundo, promoverão a agitação no efluente bruto, proveniente do
reator RALF, sendo o efluente por M B SUBMERSA,
recirculará o efluente interno, para proporcionar a presença de nitrato nesse
ambiente. Esta câmara será instalada a montante do Tanque de Aeração, sendo as
duas unidades separadas por uma parede interna, e
Neste TANQUE ANÓXICO, não haverá o fornecimento de oxigênio. Nesta
condições, irão utilizar o nitrato recirculado como aceptor de elétrons, em um
processo de redução biológica de nitrato para nitrogênio molecular (N2), usando-se
material orgânico como redutor.
Dessa forma se dá, a completa remoção do nitrogênio da massa líquida
Nesta unidade, instalada ao lado da Câmara Anóxica. Neste tanque ocorrerá a
difusão de oxigênio dissolvido neste meio, a partir difusores de membrana instalados
no fundo. O oxigênio que é necessário para as
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bactérias cujo metabolismos dependem desse elemento para a obtenção de
energia, possam decompor a matéria orgânica e promover nitrificação biológica, que
é a oxidação (conversão) da amônia (NH+4) e

nitrito (NO2) e depois em nitrato

(NO3). Dentro do Tanque de Aeração será instalado uma Bomba Submersivel (com
inversor de frequência), responsável pela recirculação do nitrato para a Camará
Anóxica.
O processo de remoção biológica de nitrogênio é, sob o ponto de vista
operacional, sempre mais econômica do que aquele completamente aeróbio (para
nitrificação completa). Usualmente, a nitrificação irá aumentar os custos de energia
para aeração, quando comparada aos requerimentos para a remoção de matéria
orgânica apenas.
A incorporação de uma zona anóxica (desnitrificação) a frente da zona aeróbia irá
sempre resultar na redução de gás com aeração, além de proporcionar uma
“recuperação” dos gastos energéticos requeridos pela
nitrificação. Isto ocorre por que parte das bactérias dos Lodos Ativados podem
usar formas oxidadas de nitrogênio (e.g., nitrato) como um aceptor elétrons para
estabilização orgânica no lugar do O2 dissolvido
2.6- TANQUE DE AERAÇÃO PROLONGADO:
150 (cento e cincoenta)DIFUSORES DE AR, implantados no fundo, fornecerão ar
difuso, para respiração bactérias aeradas, provindo este ar difuso do SOPRADOR
DE AR (Pos SA 7 a 157).
As unidades de Lodo Ativados, servem como etapa de pós – tratamento do efluente
dos reatores RALF.
De acordo com Cavalcanti (2009) o processo tratamento por Lodos Ativados é muito
flexível, podendo se desenvolver sob inúmeras variantes, conforme característica,
bem como da qualidade exigida para o efluente tratado. Os objetivos a serem
alcançados com a implantação dessa unidade são:
- a complementação da remoção da matéria orgânica biodegradável;
- a conversão dos compostos nitrogenados contidos na massa líquida em nitrogênio
molecular na forma gasosa;
Como trata-se processo que inclui a remoção biológica de praticamente todo o
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conteúdo nitrogenado, as unidades de lodos ativados foram projeto dados com
seguintes partes integrantes
2.5 - DECANTADOR SECUNDÁRIO:
A entrada contínua do água residuária afluente causará uma descarga do lodo
sedimentado, onde haverá separação fase sólida, sendo parte recirculado com 2
MOTO BOMBA AUTO ASPIRANTE 1 de reserva, ao TANQUE DE AERAÇÃO,
ocorrendo cada 1 hora, RECRICULO DE 5 minutos, para REATIVAR PROCESSO,
seguindo e a outra fração descartada, para os LEITOS SECAGEM EXCESSO
LODO, COBERTO POR TELHAS TRANSLÚCIDAS, para evitar receber águas
chuvas.
Com velocidade 1,2 m/min, seguirá lodo sedimentado a parte fundo, tendo lados
vertedores de 60°, sedimentará no centro, após lodo succionado e RECIRCULADO
ao TANQUE DE AERAÇÃO PROLONGADO, para constantemente reativar o
processo tratamento efluente.
Citamos, duas vantagens inclusão da denitrificação no processo de lodos ativado:
(a) a redução na concentração de nitrato melhora o problema da indesejável flotação
de lodo, nos Decantadores Secundários, provocada por eventual desnitrificação
biológica
(b) recuperação da alcalinidade, pois, ao contrário da nitrificação, a desnitrificação
toma íons de hidrogênio, o que é equivalente a gerar alcalinidade.
O excesso do lodo do REATOR ANAERÓBIO LEITO FLUIDIZADO e LODO
ATIVADO, seguirão aos 3 LEITOS DE SECAGEM COBERTOS POR TELHAS
TRANSLÚCIDAS, seguindo pós filtrado ao corpo receptor.
3 – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOSSO FORNECIMENTO:
Seguintes equipamentos, farão parte de nosso fornecimento:
3.1 - TRATAMENTO INICIAL FISICO QUIMICO + REATOR ANAEROBIO
LEITO FLUIDIZADO + TANQUE ANÓXICO + TANQUE DE AERAÇÃO
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PROLONGADO + DECANTADOR SECUNDÁRIO COM RECIRCULAÇÃO LODO +
ADENSADOR LODO+3 LEITOS SECAGEM COBERTOS TELHA TRANSLÚCIDA
- Pos PE 1: 1 (uma) PENEIRA HIDRODINAMICA, marca EASA, mod PE 1.500, com
perfis trapezoidais de aço inox AISI 304, com abertura # 1mm para separar sólidos
suspensos do líquido, provindo lavagens do
INCUBATÓRIO + descargas ESGOTO SANITÁRIO dos banheiros e pias lavagens
refeições dos funcionários.
Pos. TH 1: 1 (um) TANQUE HOMOGEINIZAÇÃO,construído em concreto armado
+ impermeabilizante (pelo cliente), com 8 m larg x 16 m comp x 4 m alt com 6
DIFUSORES DE AR, que o misturará Pos MB 1/2: 2 (duas)MOTOBOMBAS
AUTOASPIRANTE, 1 reserva, com rotor aberto, para recalcar o efluente bruto,
após misturado, tendo vazão 11 m3/h x 3 mca, 2 CV, 220 V
- Pos. GP 1: 1200 (um mil e duzentos ) m2 GEOMEMBRANA DE PEAD – Poliester
de Alta Densidade Polimantal, da ENGEPOL ou similar, tendo acabamento
superficial com argila de # 5 mm ou texturizado + 2 lençóis verticais ser implantado
no REATOR ANAEROBIO LEITO FLUIDIZADO do DECANTADOR SIMPLEX, com 8
m

largx 24

m

comp

x 4,5 m

altura

e

remoção

solo conta

cliente,

tendo cobrimento superior, para fechamento e coleta gás metano gerado
- Pos TCEB 1: 150 (cento e cincoenta) TUBULAÇÃO CHEGADA EFLUENTE
BRUTO no FUNDO diâmetros PVC marrom 42, 60 e 85 mm em PVC marrom, para
afluir o efluente bruto
DECANTADOR

ao REATOR ANAEROBIO LEITO FLUIDIZADO +

SÓLIDOS

SUSPENSO.

Implantado

com

terra do

solo, tendo metade altura acima e outra abaixo, declividade paredes laterais 60°
horizontal, tendo dimensões na base de 16 m largura x 20 m comprimento, tendo
altura 5 m. Como anteriormente citado, terá ainda 2 lençois geomembrana
nas

paredes

inclinadas,

com

furos

decantação, para sedimentar o efluente do

para

fluxo

de

entrada

para

DECANTADOR, cada hora, será

recirculado ao RALF anteriormente citado, distribuirão efluente bruto de entrada,
no REATOR ANAERÓBIO LEITO FLUIDIZADO + CAIXA DE GÁS METANO, para
cada 5 segundo ser queimado.
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Pos CC 1: 1 (uma) CALHA COLETA HORIZONTAL, implantada ao longo largura
DECANTADOR, fabricada em fibra de vidro + chapa galvanizada com ø30 mm e 12
m comprimento na horizontal, para coleta sedimentado.
3.2 – TANQUE ANÓXICO + AERAÇÃO PROLONGADA:
Pos. TAN 1: 1(um) TANQUE ANÓXICO, construído com paredes e fundo
de concreto armado (pelo cliente), tendo 6 m largura x 12 m comprimento x 4,5 m
altura, + 2 MISTURADORES SUBMERSOS, IP 64, com 3 CV potencia, para girar
todo o efluente, aonde acontecerá transformação do nitrogênio amoniacal, à nitrato
e nitrito + 1 MOTO BOMBA SUBMERSA, tendo vazão 30 m3/h x 5 mca, 2 CV, 220
V IP 54, com timer, 60 min, para recircular o efluente sendo tratado.
Pos. TAP 1: 1(um) TANQUE AERAÇÃO PROLONGADO, construído com paredes
e fundo de concreto armado (pelo cliente), tendo 5m larg x 10m comp x 4,5 m alt,
sendo implantado no fundo 150 (cento e cincoenta).
DIFUSORES DE AR, de EPDM, com malha tubulação PVC marrom, 25, 32,50, 60,
75 e 110 mm, para introduzir ar difuso para respiração das bactérias aeradas, com
respiração endógena, vindo SOPRADOR DE AR
3.3 DECANTADOR SECUNDÁRIO COM RECIRCULAÇÃO LODO SEDIMENTADO:
Pos DS 1: 1 (um) DECANTADOR SECUNDÁRIO, construído concreto armado
(pelo cliente) para remover lodo sedimentado, para pós recirculação ao TANQUE DE
AERAÇÃO PROLONGADO, com abertura central para fundo, tendo 3 m larg x 6m
comp paredes inclinado 60°, até o centro estará instalado TUBULAÇÃO DESCARGA
LODO SEDIMENTADO para RECIRCULADO AO TANQUE DE AERAÇÃO
PROLONGADO
Pos MB 4/5: 2 (duas)MOTOBOMBAS AUTOASPIRANTE, 1 reserva, com rotor
aberto, para recircular o efluente pós sedimentado, tendo vazão 6 m3/h x 3
mca, 0,75 CV, 220 V, 3 fases
Pos AL 1: 1 (um) ADENSADOR DE LODO, construído concreto armado (pelo
cliente) para adensar lodo sedimentado removido, tendo forma piramidal invertida,
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forma quadrada 3m, com fundo inclinado 60° adensamento.
Pos LSLC 1/2/3: 3 (três) LEITOS DE SECAGEM LODO COBERTO TELHAS
TRANSLÚCIDAS, em alvenaria,para desidratar lodo, e não receber águas das
chuvas, com 3 m largura x 6 m comprimento, provindo do ADENSADOR DE LODO
seguindo líquido, filtrado corpo receptor , mas tendo no fundo brita n°3 + 15 cm areia
grossa 1,6 a 3,2 mm

Pos. FMA 1/2: 2(dois) TANQUES FLOCULAÇÃO MECANICAS AXIAS, EASA. tendo
rotações variáveis de 30 a 60 rpm, com 2 paredes quadradas 2,5 m x 3,2 m altura,
contendo 4 TURBINAS INCLINADAS 45° para o fundo, para gerar GRADIENTE DE
VELOCIDADE adequado, para formar flocos para soluções de CLORETO FÉRRICO
+ POLÍMERO, tendo motor 0,5 HP, 220 V, IP 54
Pos DS 2: 1 (um) DECANTADOR SECUNDÁRIO, construído concreto armado
(pelo cliente) para remover lodo sedimentado, provindo 2 FLOCULAÇÕES
MECANICOS, para pós sedimentação, tendo 3 m larg x 6m comp paredes inclinado
60°, até o centro estará instalado TUBULAÇÃO DESCARGA LODO SEDIMENTADO
para ADENSADOR DE LODO
Pos BDD ½: 2 (duas) BOMBAS DOSADORAS DIAFRAGMA, marca ETATRON ou
similar, para dosagens cloreto férrico e polímero, até 20 l dosagem/h e dosará
solução destes produtos químicos, tendo características elétricas com 100W, 127 V,
IP 54

Pos TQP ½: 2 (dois) TANQUES DE PREPARAÇÃO PRODUTOS QUIMICOS, em
fibra de vidro, com capacidade 500 l + 1 DIFUSOR DE AR cada, para preparar
produto química
Pos CP 1: 1(um) CALHA PARSHAL, fabricada em fibra de vidro, com abertura
central 1 ½” para medir vazão de 2 a 20 m3/h.
Pos PCE ‘: 1 (um) PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, para comando de todos
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motores elétricos nossos EQUIPAMENTOS ofertados
4 - DO NOSSO FORNECIMENTO:
- PROJETO E SISTEMA DE TRATAMENTO EFLUENTES do INCUBATÓRIO +
ESGOTO

SANITÁRIO,

tendo

neste

PROJETO

MEMORIAL

DESCRITIVO,

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA, MEMÓRIA DE CÁLCULO e DESENHOS +
EQUIPAMENTOS PROPOSTOS, para aprovação no I A P , ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, para montagem final e pré- operação do SISTEMA, diárias

R$

450,+despesas viagem, estadias e refeições.
5 – DE VOSSO FORNECIMENTO:
DESENHO

PLANI

ALTIMÉTRICO

de

nova

INCUBATÓRIA

PINTOS.

CONCRETO

ARMADO,

para

implantação

SISTEMA

EFLUENTES INCUBATORIO + ESGOTO SANITÁRIO PROPOSTO.

TRATAMENTO
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Anexo 10 – Planta Baixa

156

Anexo 11 – UM INCUBATÓRIO É PARTE IMPORTANTE NA QUALIDADE DA
PRODUÇÃO AVICOLA

Jandir Risso
jandir@coasul.com.br

RESUMO

Atualmente o Brasil vem destacando-se por comportar uma produção avícola de alta
tecnologia, aliando á qualidade de seus produtos. Para se tornar mais competitivo faz-se
necessário um rigoroso padrão de qualidade, este é um grande diferencial brasileiro, aliado
a demanda de consumo, mão de obra existente, extensão territorial, produção de grãos e a
cultura dos produtores rurais. A implantação de um incubatório para um frigorífico de aves é
importante para o controle da saniedade das aves e qualidade do produto final.

PALAVRAS-CHAVE
Inovção, salinidade, demanda, performance, qualidade.

INTRODUÇÃO
A avicultura brasileira busca cada vez mais o aperfeiçoamento nos mais diversos setores da
produção. O incubatório é uma das premissas iniciais que definirá o tipo da produção final.
Outros fatores como alojamento, manejo, tempo de jejum determinarão o desempenho de
cada lote.
Segundo Giova (1997), a qualidade da carne de frango esta correlacionada diretamente com
a produção intensiva, abrangendo as várias etapas do processo como reprodução,
incubação, criação, alimentação, abate e demais etapas.
A crescente demanda por produtos de origem avícola, a expansão desse mercado, mais a
exigência de que as aves tenham o máximo de desempenho e rendimento, a produção
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industrial de pintinhos de um dia é de suma importância para o desenvolvimento da
moderna indústria avícola (NEVES, 2005).

DESENVOLVIMENTO
1 Necessidade de inovar
A necessidade de melhorias para a classe produtora, fez com que no ano de mil novecentos
e sessenta e nove, quarenta e três produtores unissem esforços e fundassem a Cooperativa
Agropecuária Sudoeste Ltda. Passaram-se décadas e hoje e se faz necessário participar de
um mercado globalizado.
O princípio de Cooperativa sempre esteve voltado ao Trabalho em Equipe, é isso que a
torna referência nos mais diversos setores que vem atuando. A cooperativa iniciou como
posto recebedor de produtos agrícolas e vendas de sementes e insumos, logo foi
envolvendo seus associados e ampliando sua atuação no campo com a fábrica de ração.
O crescente número de associados levou novamente a cooperativa atender aos anseios de
seus cooperados e abre mais um leque de negócios que o avícola. Finalmente no ano de
dois mil e dez, mais um passo é dado quando inaugura-se o abatedouro de Aves Coasul.

2 A oportunidade para implantar o incubatório
Com a entrada da Coasul na atividade avícola, surge a oportunidade de implantar o
incubatório de pintainhos de 1 dia, objetivando atender a demanda gerada pelo fomento
aliado ao abatedouro de aves.
Objetivou-se com a implantação do incubatório, principal parte da cadeia produtiva de
proteína animal (aves). A auto-suficiência permite melhor planejamento de incubação,
agilidade nas entregas dos pintainhos de um dia nas granjas, maior controle na sanidade,
obtendo uma melhor qualidade que vai interferir no produto final.
O objetivo geral da incubação de ovos férteis segue os mesmos princípios básicos da
criação de um lote para a produção eficiente de carne.
3 Aspectos gerais
A Coasul trabalha em consonância com as leis que regem os princípios para a implantação
de incubatório, são elas: Instrução Normativa n° 56 do Ministério da Agricultura, Pecuária e
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Abastecimento, de 04/12/2007 e Resolução SEMA N° 024 de 14/07/2008. Também os
órgãos que regulamentam a implantação de um incubatório: IAPE e SEAB.

4 Mercado a ser alcançado
Inicialmente o incubatório atenderá o mercado interno e posterior far-se-á projeções para
atender demandas externas, segundo estudos realizados a produção de carnes de aves tem
uma projeção de crescimento entre 2010 e 2030 de 60,7%. Observou-se que o crescimento
será maior em países em desenvolvimento, evidencia-se que o aumento do consumo está
ligado ao aumento do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).

5 Em busca de competitividade
O cliente final do incubatório é o Abatedouro de Aves da Coasul. Atualmente tem
capacidade instalada de 160 mil/aves/dia, totalizando 3.520.000/aves/mês, totalizando
42.240.000/aves/mês. Conseqüentemente há uma projeção de crescimento nos próximos
10 anos para o abate de 320.000 aves/dia.
Os fornecedores atuais serão os balizadores e indicadores para o empenho na redução do
custo e produção. A redução do custo e produção nos propiciará melhor condições de
mercado. Oferecendo produto de excelente qualidade com menores custos, assim teremos
clientes fiéis, e toda a cadeia produtiva será beneficiada e a cooperativa com melhores
resultados.

6 Equipe de gestão
Na equipe de gestão entram o supervisor, a divisão administrativa, o setor de Manutenção
Elétrica, Monitores, Operadores de Máquinas e Auxiliares de incubação.
A cooperativa tem a preocupação em atender as necessidades de seus associados e
colaboradores, investe na formação de seu quadro de funcionários. Um dos pontos fortes é
a capacidade de atender aos associados em uma cadeia completa, pois a cooperativa já
vem fazendo há décadas com todo o cuidado, primando sempre pela valorização da
produção de seus associados, que hoje parte dela se torna matéria prima na produção de
carnes de aves.
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Do meio rural passou a atuar também no Perímetro Industrial e novamente teve respaldo
dos seus associados, visto que vem desenvolvendo seu trabalho com responsabilidade e
honestidade com quem produz.

7 Processos e estruturação do incubatório
O incubatório, como fornecedor, terá a responsabilidade de oferecer pintainhos de qualidade
aos produtores melhorando o seu desempenho. A incubação de um ovo segue os mesmos
princípios básicos da criação de um lote para produção eficiente de carne.
O incubatório é um ambiente da cadeia avícola, onde se somam aos outros que hoje a
cooperativa já possui.
É importante um manejo adequado e homogêneo, deve ter um programa contínuo do
monitoramento da população microbiótica, controles de quantidade e coleta de dados que
devem ser realizados constantemente que serão objeto de analises freqüentes.
O incubatório com estruturação para estágio único com capacidade inicial de 4.210.120
ovos, observando que a eclosão na media e de 83%, tendo uma produção estimada de
3.494.400 pintainhos/mês.
Toda uma rotina de procedimentos faz parte do incubatório, como a entrada de veículos
sendo restrita aos serviços do incubatório, e, quando da entrada passar pelo processo de
desinfecção. Igualmente a mesma regra para a restrição de entrada somente a funcionários,
e devidamente uniformizada.
Quando da chegada dos ovos e realização da fumigação os mesmos ficam armazenadas
em uma sala com temperatura de 19 a 21 graus. Em seguida ocorre a classificação e
embandejamento que o tamanho dos mesmos fiquem entre 46 a 84 gramas, sempre
passando pelos processos necessários de desinfecção, tanto os ovos quanto o ambiente.
Numa segunda alternativa, os ovos podem chegar ao incubatório já acondicionados em
carros próprios de incubadora, selecionados e fumigados, prontos para serem incubados.
A incubação ocorre em máquinas incubadoras, comandadas por sensores por 19 dias,
sendo que a máquina controla: temperatura, umidade e viragem dos ovos a cada hora e
renovação do ar.
Após 19 dias ocorre a retirada dos avos das máquinas incubadoras para as nascedouros,
permanecendo por 2 dias, completando o ciclo de 21 dias do nascimento.
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Ressalta-se que quando da retirada dos ovos das máquinas de incubadora, a mesma passa
pelo processo de desinfecção, bem como a sala onde está acondicionada.
Após o término do nascimento dos pintainhos, os mesmos são retirados do nascedouro,
selecionados e colocados nas caixas de transporte.
Os nascedouros passam também pelo processo de limpeza dos resíduos de incubação
(cascas de ovos, ovos não eclodidos e pintos mortos), sendo que far-se-a uso de água e
sabão neutro para os nascedouros e caixas de eclosão e posteriormente também serão
desinfetadas. Os resíduos serão retirados e levados para o destino, levando em conta os
cuidados ambientais.
Após a saída dos nascedouros os pintainhos vão para a sala de pintainhos, sendo que
individualmente são vacinados e sexados (separação de macho e fêmea).
Observação: os pintainhos que foram vacinados “in ovo” dispensam a vacina individual e
segue só para o processo de sexagem. Na sala de pintainhos os mesmos permanecem em
torno de 6 horas até o momento de expedição para a granja, através de caminhões próprios
para o transporte.
O monitoramento do incubatório, pela exposição de placas tem o potencial de não apenas
apontar a qualidade microbiológica dos pintainhos, mas também de determinar a origem de
eventuais contaminações. Mensalmente far-se-á, a exposição de placas no incubatório para
acompanhamento e controle microbiológico.
Observa-se também que o laboratório onde se encontram vacinas, diluentes, equipamentos
passam pelo processo de desinfecção. Fechando o ciclo de cuidados necessários, passa-se
também pelas salas de lavagem e de desinfecção todo e qualquer material utilizado durante
o processo. O mesmo ocorrendo com todo o material que adentrar para o incubatório.
O cuidado que se tem com o resíduo estende-se também com toda a água, que foi utilizada
nos processos de lavagem. A água passa pela caixa de decantação, com peneira estática e
após depositada em lagoa e decantação.

CONCLUSÃO
Após os estudos realizados e descritos neste texto individual, torna-se possível afirmar com
a Implantação do Incubatório próprio e importante, ocorrerá um controle maior da qualidade
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e conseqüentemente a satisfação dos nossos clientes integrados e ou cooperados, do
pujante grupo Coasul.
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