GOVERNO DO ESTADO DE MINAS
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

PORTARIA IMA Nº 2019, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.
Dispõe sobre os critérios de
processamento e de rotulagem de
frango caipira, colonial ou capoeira e
de ovo caipira, colonial ou capoeira.

O Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 12, inciso I, do Regulamento a que se refere o Decreto nº 47.859, de 07 de fevereiro
de 2020, e;
Considerando a Norma Brasileira – ABNT NBR 16389: 2015 que dispõe sobre “Avicultura
– Produção, abate, processamento e identificação do frango caipira, colonial ou capoeira”;
Considerando a Norma Brasileira – ABNT NBR 16437: 2016 que dispõe sobre “Avicultura
– Produção, classificação e identificação do ovo caipira, colonial ou capoeira”;
Considerando o disposto no Inciso XXXII do Art. 5º da Constituição Federal, de 5 de
outubro de 1988, e o disposto no Art. 4º e Inciso III do Art. 6º da Lei nº 8078, de 11 de setembro de
1990 que “dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências”;
Considerando que, dentre as regras estabelecidas nas referidas Normas Brasileiras para
esses produtos, existem aquelas que possuem interface direta com as atividades de inspeção industrial
e sanitária e de certificação de estabelecimentos cadastrados ou registrados junto ao Instituto Mineiro
de Agropecuária (IMA);
Considerando a necessidade de padronização das ações do serviço de inspeção do IMA
junto aos Estabelecimentos cadastrados e registrados;
RESOLVE:
Art. 1º - Estabelecer requisitos para a aprovação da rotulagem com a utilização das
expressões frango caipira, colonial ou capoeira ou ovo caipira, colonial ou capoeira dos
estabelecimentos processadores de frangos e ovos que possuam habilitação sanitária junto ao
Instituto Mineiro de Agropecuária -IMA.
Art. 2º - Para a aprovação da rotulagem, os estabelecimentos deverão possuir habilitação
sanitária junto ao IMA e a matéria-prima (frangos e ovos) deverá ser procedente de propriedades
previamente certificadas por Organismo de Certificação de Produtos Acreditado pelo INMETRO em
escopo relacionado à atividade agropecuária.
Art. 3º - Para a utilização das expressões “frango caipira”, “frango colonial”, ou “frango
capoeira” na rotulagem, as aves deverão ser da espécie Gallus gallus domesticus, oriundas de granjas
avícolas que possuam Certificado de Conformidade emitido por organismo de certificação de
produtos, resultante do cumprimento dos requisitos estabelecidos na Norma Brasileira – ABNT NBR
16389: 2015 que dispõe sobre “Avicultura – Produção, abate, processamento e identificação do frango
caipira, colonial ou capoeira”.
§ 1º - Os produtos certificados na forma do caput deste artigo devem ser identificados na
rotulagem aprovada pelo IMA, por “frango caipira”, “frango colonial ou “frango capoeira”, “congelado”
ou “resfriado”, e seus respectivos cortes, miúdos comestíveis, processados e derivados, sendo variável
apenas o processo de conservação.
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§ 2º - Na rotulagem deve conter a expressão em destaque: PRODUZIDO E CERTIFICADO
DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 16389: 2015.
Art. 4º - Para a utilização das expressões “ ovo caipira”, “ovo colonial” ou “ovo capoeira”
na rotulagem, a matéria prima deverá ser oriunda de aves da espécie Gallus gallus domesticus criadas
em granja avícolas que possuam Certificado de Conformidade emitido por organismo de certificação
de produtos resultante do cumprimento dos requisitos estabelecidos na Norma Brasileira – ABNT NBR
16437: 2016 que dispõe sobre “ Avicultura – Produção, classificação e identificação do ovo caipira,
colonial ou capoeira”.
§ 1º - Os produtos ovo in natura, processados e derivados (ovo em pó, ovo líquido, etc),
certificados na forma do caput deste artigo, devem ser identificados na rotulagem aprovada pelo IMA
por “ovo caipira”, “ovo colonial” ou “ovo capoeira”.
§ 2º - Na rotulagem dos produtos podem existir textos referentes a linhagem, a raça, aos
métodos de criação e ao arraçoamento do frango, das galinhas e/ou das galinhas caipiras, desde que
aprovados pelo IMA, para esclarecimento aos consumidores sobre a identidade do produto.
§ 3º - No caso de uso de corantes/ pigmentantes naturais, com a finalidade de intensificar
a coloração da gema, é obrigatória a declaração de uso no rótulo do produto.
§ 4º - Na rotulagem deve conter a expressão em destaque: PRODUZIDO E CERTIFICADO
DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 16437: 2016.
Art. 5º - Nos estabelecimentos processadores de ovos, que não sejam exclusivos de ovo
caipira, colonial ou capoeira devem existir procedimentos de separação e identificação dos lotes destes
ovos, em relação aos demais lotes de ovos em todas as etapas que envolvem o carregamento,
transporte, ovoscopia, classificação, embalagem, armazenagem e comercialização.
Art. 6º - Nos estabelecimentos processadores de frangos, que não sejam exclusivos de
frango caipira devem existir procedimentos de separação e identificação dos lotes de “frango caipira,
colonial, capoeira congelado”, “frango caipira, colonial, capoeira resfriado”, “galinha caipira, colonial,
capoeira congelada”, “galinha caipira, colonial, capoeira resfriada” e seus respectivos cortes, miúdos
comestíveis, processados e derivados em relação aos demais lotes de aves abatidas, em todas as
etapas que envolvem o carregamento, transporte, pré-abate, abate, cortes, embalagem,
armazenagem e comercialização.
Parágrafo único - Em estabelecimentos onde processa frangos convencionais e caipira,
colonial ou capoeira devem ser realizados procedimentos de higienização de equipamentos, por
exemplo, troca de água da escaldaria, pré-chiller e chiller, entre o abate dos mesmos.
Art.7º - A empresa e/ou produtores devem manter documentos que comprovem a
rastreabilidade dos produtos, inclusive, nos programas de autocontrole.
Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 30 de novembro de 2020.

