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§1º O ciclo de amostragem será composto pelo número (n) de amostras a
serem coletadas e o número máximo de amostras positivas aceitáveis (c).

§2º O número de amostras (n) determinado no início de um ciclo deverá ser
mantido até o seu final, independentemente da alteração da classificação do
estabelecimento.

§3º Cada ciclo será finalizado depois de recebido o último resultado, mesmo
após ter sido ultrapassado o limite máximo aceitável de amostras positivas durante a sua
execução.

§4º O ciclo não será interrompido caso não seja finalizado no mesmo ano em
que tenha iniciado.

Art. 25. Os abatedouros frigoríficos deverão manter o índice de contaminação
por Salmonella spp. não superior ao número máximo de amostras positivas aceitáveis (c)
constantes nos Anexo IV e V desta Instrução Normativa.

Art. 26. Quando o número de amostras com presença de Salmonella spp. for
maior que o número aceitável (c) definido nos Anexos IV e V desta Instrução Normativa,
considerar-se-á que o ciclo foi violado e o abatedouro frigorífico deverá identificar a
causa, revisar os programas de autocontrole e adotar ações corretivas e preventivas para
restabelecer a conformidade em relação a esse agente.

Art. 27. Os abatedouros frigoríficos de suínos, quando forem notificados pelo
SIF da violação de um ciclo oficial de Salmonella spp., deverão:

I - realizar investigação para identificar a causa da violação;
II - revisar seus programas de autocontrole;
III - apresentar plano de ação com as medidas corretivas e preventivas em até

vinte dias a contar da data da notificação; e
IV - comprovar ao SIF as ações adotadas e a redução da frequência deste

patógeno para o nível aceitável, por meio de registros auditáveis.
Art. 28. Os abatedouros frigoríficos de bovinos, quando forem notificados pelo

SIF quanto à presença de Salmonella spp. na amostra oficial, deverão:
I - realizar investigação para identificar a causa da violação;
II - revisar seus programas de autocontrole;
III - apresentar plano de ação com as medidas corretivas e preventivas em até

vinte dias a contar da data da notificação; e
IV - comprovar ao SIF as ações adotadas, por meio de registros auditáveis.
Seção III
Do controle STEC em carne de bovinos
Art. 29. O controle de STEC em carne de bovinos será realizado pelos

abatedouros frigoríficos por meio de plano de amostragem de duas classes conforme
definido no Anexo VI desta Instrução Normativa.

Art. 30. A coleta de amostras seguirá o disposto na Seção II do Capítulo II
desta Instrução Normativa.

Art. 31. O abatedouro frigorífico deverá segregar o lote testado para STEC até
a obtenção de resultado negativo.

Parágrafo único. Excetuam-se os lotes testados que serão utilizados como
matéria prima para produtos termicamente processados pelo calor, com letalidade
mínima de 6,5D para Salmonella sp.

Art. 32. No caso de resultado positivo para STEC em lote de carne de bovino,
o abatedouro frigorífico deverá:

I - destinar o lote amostrado para tratamento pelo calor com letalidade
mínima de 6,5D para Salmonella spp., ou outro tratamento que comprovadamente
elimine STEC;

II - manter registros comprovando o tratamento térmico aplicado;
III - realizar investigação para identificar a causa da contaminação;
IV - revisar seus programas de autocontrole, com ênfase nas boas práticas de

abate;
V - apresentar ao SIF o plano de ação com as medidas corretivas e

preventivas em até vinte dias a contar da data da notificação; e
VI - comprovar ao SIF as ações adotadas visando o controle deste patógeno

por meio de registros auditáveis.
Art. 33. O abatedouro frigorífico poderá optar por utilizar somente o teste de

triagem, não havendo necessidade de realizar outras etapas para a confirmação STEC,
caso em que deverá tratar o resultado potencialmente positivo conforme descrito no art.
32 desta Instrução Normativa.

CAPITULO IV
DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL
Art. 34. A verificação do controle de Enterobacteriaceae nos abatedouros

frigoríficos de suínos e de bovinos pelo SIF se dará por meio da avaliação dos gráficos
de controle e das ações adotadas pelos abatedouros frigoríficos nos casos previstos no
art. 20 desta Instrução Normativa.

Art. 35. A verificação oficial do controle de Salmonella spp. nos abatedouros
frigoríficos de suínos se dará por meio de ciclos de amostragem oficiais, conforme
disposto no Anexo VII desta Instrução Normativa.

Parágrafo único. A grade de sorteio do ciclo oficial será divulgada pelo DIPOA
aos SIF responsáveis pela coleta.

Art. 36. No ciclo de amostragem oficial, quando o número de amostras com
detecção de presença de Salmonella spp. em carcaças de suínos for maior que o número
aceitável (c), o SIF deverá:

I - notificar imediatamente o abatedouro frigorífico; e
II - verificar as ações adotadas pelo abatedouro frigorífico para restabelecer a

conformidade em termos de controle de Salmonella spp.
Art. 37. A verificação oficial do controle de Salmonella spp. e de STEC nos

abatedouros frigoríficos de bovinos se dará por meio de amostragem oficial conforme
disposto no Anexo VIII desta Instrução Normativa.

Parágrafo único. A grade de sorteio para a coleta das amostras oficiais será
divulgada pelo DIPOA aos SIF responsáveis pela coleta.

Art. 38. Na amostragem oficial, quando ocorrer resultados positivos para
Salmonellas spp. em carne de bovinos, o SIF deverá:

I - notificar imediatamente o abatedouro frigorífico; e
II - verificar as ações adotadas pelo abatedouro frigorífico para restabelecer a

conformidade em termos de controle de Salmonella spp.
Art. 39. Na amostragem oficial, quando ocorrer resultados positivos para

STEC, o SIF deverá:
I - notificar imediatamente o abatedouro frigorífico; e
II - verificar as ações adotadas pelo abatedouro frigorífico para restabelecer a

conformidade em termos de controle de STEC conforme previsto no art. 32 desta
Instrução Normativa.

Parágrafo único. O SIF poderá, a critério do DIPOA, coletar amostras para
comprovar que as ações adotadas pelo abatedouro frigorífico foram efetivas para o
controle do patógeno.

Art. 40. A coleta de amostra oficial previstas nos arts. 35 e 37 atenderá as
instruções dispostas no Manual de Coleta de Amostras de Produtos de Origem Animal
disponível no endereço eletrônico do MAPA www.agricultura.gov.br.

Art. 41. Após recebimento dos resultados, o SIF preencherá as planilhas
eletrônicas constantes nos Anexos IX e X desta Instrução Normativa e as enviará ao
Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SIPOA) ao qual estiver subordinado,
que por sua vez consolidará os dados e os encaminhará anualmente ao DIPOA, por
sistema eletrônico de informações.

Parágrafo único. As planilhas referidas no caput deste artigo poderão ser
substituídas por um sistema de informações gerenciais disponibilizado pelo DIPOA.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS
Art. 42. A Coordenação Geral de Laboratórios Agropecuários (CGAL) definirá e

divulgará por meio do sitio eletrônico do MAPA www.agricultura.gov.br os métodos
analíticos para enumeração de En t e r o b a c t e r i a c e a e , detecção de Salmonella spp.,
detecção de E. coli O 157:H7 e de STEC sorogrupos O26, O45, O103, O111, O121 e O145,
identificando as metodologias de referência.

Art. 43. As amostras oficiais serão analisadas nos laboratórios que integram a
Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Único de Atenção à Sanidade
Agropecuária definidos pela CGAL.

Art. 44. Os abatedouros frigoríficos devem encaminhar as amostras de
autocontrole para análise em laboratórios que utilizem métodos definidos pela CGAL ou
validados internacionalmente frente ao método de referência.

Parágrafo único. Nos casos em que forem utilizados métodos validados
internacionalmente, os abatedouros frigoríficos deverão dispor da comprovação da
validação do método utilizado, frente ao método de referência.

Art. 45. O relatório de ensaio para as análises de autocontrole deve
conter:

I - um título, por exemplo, "Relatório de Ensaio";
II - nome e endereço do laboratório;
III - nome e informações de contato do responsável pela coleta da

amostra;
IV - data da coleta da amostra;
V - data do recebimento da amostra no laboratório;
VI - identificação da amostra;
VII - condições da amostra no recebimento;
VIII - data de início e fim da realização da análise no laboratório;
IX - data de emissão do relatório;
X - identificação do método analítico utilizado;
XI - resultados com a unidade de medida de acordo com o disposto nesta

Instrução Normativa:
a) UFC/cm2 para En t e r o b a c t e r i a c e a e ;
b) presença ou ausência em 400 (quatrocentos) cm2 para Salmonella spp.;
c) presença ou ausência E. coli O157:H7 em 325 (trezentos e vinte e cinco)

gramas; e
d) presença ou ausência de E. coli O26, O45, O103, O111, O121 e O145 em

325 (trezentos e vinte e cinco) gramas.
XII - identificação da pessoa que assina o relatório de ensaio.
Art. 46. O certificado oficial de análise da amostra oficial será encaminhado

ao SIF e ao respectivo SIPOA.
Art. 47. As culturas positivas de Salmonella spp. isoladas de amostras oficiais

serão encaminhadas para o laboratório responsável pela identificação do sorovar de
acordo com instruções específicas estabelecidas pela CGAL.

Parágrafo único. Culturas sorotipificadas de Salmonella spp. e STEC isoladas
de amostras oficiais, serão mantidas disponíveis em laboratórios oficiais para realização
de análises complementares julgadas necessárias pelo DIPOA e CGAL.

Art. 48. Para análise de En t e r o b a c t e r i a c e a e e Salmonella spp. as amostras de
esfregaço deverão ser analisadas logo após seu recebimento no laboratório.

Parágrafo único. Em caso de não ser possível a análise imediata, as amostras
poderão ser mantidas por até vinte e quatro horas em temperatura de três graus Celsius
mais ou menos dois graus Celsius.

CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 49. Serão aplicadas as sanções administrativas previstas na legislação

vigente aos abatedouros frigoríficos que não observarem as determinações constantes
nesta Instrução Normativa, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal
cabíveis.

Art. 50. O DIPOA e a CGAL serão responsáveis pela avaliação e gestão dos
resultados do banco de dados dos sorovares dos patógenos isolados a partir de amostras
oficiais analisadas no âmbito desta Instrução Normativa.

Art. 51. Ficam revogadas:
I - a Norma Interna DIPOA/SDA nº 1, de 17 de junho de 2015; e
II - a Instrução Normativa nº 58, de 17 de dezembro de 2018.
Art. 52. Esta Instrução Normativa entra em vigor em cento e oitenta dias a

contar da data de sua publicação.

ANEXO I

1. Classificação dos abatedouros frigoríficos de suínos de acordo com o
volume médio diário de abate.

ANEXO II

1. Classificação dos abatedouros frigoríficos de bovinos de acordo com o
volume médio diário de abate.

ANEXO III

1. Do número de embalagens a serem amostradas para controle de (STEC) nos
abatedouros frigoríficos de bovinos.
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ANEXO IV

1. Da amostragem e interpretação dos resultados de Salmonella spp. para o
autocontrole nos abatedouros frigoríficos de suínos.

Prevalência esperada: 12%, Probabilidade de 80%

*Probabilidade 85%
2. Dos limites para interpretação dos resultados de En t e r o b a c t e r i a c e a e em

carcaças de suínos.

ANEXO V

1. Da amostragem e interpretação dos resultados de Salmonella spp. para
o autocontrole nos abatedouros frigoríficos de bovinos.

Prevalência esperada: 3%, Probabilidade de 80%

*Probabilidade 82%
2. Dos limites para interpretação dos resultados de En t e r o b a c t e r i a c e a e em

carcaças de bovinos.

ANEXO VI

1.Da amostragem de STEC para autocontrole nos abatedouros frigoríficos de
bovinos.

ANEXO VII

1. Da amostragem e interpretação dos resultados de Salmonella spp. para
verificação oficial nos abatedouros frigoríficos de suínos.

Prevalência esperada: 12%, Probabilidade de 80%

ANEXO VIII

1. Da amostragem de STEC e Salmonella spp. para verificação oficial nos
abatedouros frigoríficos de bovinos.

ANEXO IX

PLANILHA ELETRÔNICA DE RESULTADOS - Verificação Oficial de Salmonella spp.
em carcaça de suínos

ANEXO X

PLANILHA ELETRÔNICA DE RESULTADOS - Verificação Oficial de STEC e
Salmonella spp. em carne de bovinos

LUIS EDUARDO PACIFICI RANGEL

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS
COORDENAÇÃO-GERAL DE AGROTÓXICOS E AFINS

ATO N° 103, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

O Coordenador-Geral de Agrotóxicos e Afins, no uso da atribuição que lhe
confere o Inciso IV, do Art. 162 da Portaria n° 99, de 12 de maio de 2016, tendo em vista
o disposto na Instrução Normativa SDA n° 05, de 2 de abril de 2012, e o que consta nos
Processos n° 21052.024820/2018-99 e 21052.024817/2018-75, resolve:

Autorizar o uso de produtos já registrados no Brasil, à base dos ingredientes
ativos Espinetoram, na concentração de 250 g/kg, para o tratamento de mudas de
crisântemo (Dendranthema xmorifolium Ramat) com a finalidade de controle de Liriomyza
sativae e Amauromyza maculosa, exclusivamente para exportação aos países da Comunidade
Européia, de acordo com a Diretiva 2000/29/CE do Conselho da União Europeia.

CARLOS RAMOS VENÂNCIO

Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR

RESOLUÇÃO Nº 705, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018

Altera o Regulamento sobre Equipamentos de
Radiocomunicação de Radiação Restrita.

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 9.472, de 16 de
julho de 1997, e pelo art. 35 do Regulamento da Agência Nacional de
Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997,
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