
 
 
 

ANEXO I 
 

DADOS PARA CADASTRO E REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS CONSTANTES NA IN 
56/07 

 

1. Estabelecimentos de aves comerciais de corte 

Espécie galinha e peru 
Finalidade de criação recria de corte ou aves comerciais de corte 
Capacidade de alojamento  de acordo com anexo II 
Nº de núcleos de acordo com anexo II 
N° galpões / piquetes de acordo com anexo II 
Área de atuação comercial 
Atividade de acordo com anexo II 
Característica adicional Estabelecimento de Aves Comerciais de Corte 
Característica da unidade de    
exploração 

cód. 66 para quem comercializar para estabelecimentos comerciantes        
de aves vivas 

 

2. Estabelecimento de postura comercial 

Espécie galinha 

Finalidade de criação recria de postura comercial (próprio e intra-estadual) ou postura         
comercial 

Capacidade de alojamento  de acordo com anexo II 

Nº de núcleos de acordo com anexo II 

N° galpões / piquetes de acordo com anexo II 

Área de atuação comercial 

Atividade de acordo com anexo II 

Característica adicional Estabelecimento de Postura Comercial 

Característica da unidade de    
exploração 

 

 

3. Estabelecimento de recria 

Espécie galinha 
Finalidade de criação recria de postura comercial 
Capacidade de alojamento  de acordo com anexo II 
Nº de núcleos de acordo com anexo II 
N° galpões / piquetes de acordo com anexo II 
Área de atuação comercial 
Atividade de acordo com anexo II 
Característica adicional Estabelecimento de Recria 
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Característica da unidade de    
exploração 

cód. 66 para quem comercializar para estabelecimentos comerciantes        
de aves vivas 
86 - Recria de postura comercial registrada no MAPA         
(Terceiros/Interestadual) 

 

4. Estabelecimento de criação de outras aves não contempladas nas definições de            

estabelecimentos avícolas anteriores, a exceção de ratitas 

Espécies marreco, codorna, pato, ganso, faisão e galinha d’angola 

Finalidade de criação recria de corte 
aves comerciais de corte 
recria de postura comercial 
postura comercial 

Capacidade de alojamento  de acordo com anexo II 

Nº de núcleos de acordo com anexo II 
N° galpões / piquetes de acordo com anexo II 
Área de atuação comercial 

Atividade de acordo com anexo II 

Característica adicional Outros 

Característica da unidade de    
exploração 

cód. 66 se comercializam para estabelecimentos comerciantes de       
aves vivas ou participarem de eventos de aves. 

 

5. Estabelecimento de criação de aves ornamentais 

Espécie galinha, peru, marreco, codorna, pato, ganso, faisão e galinha         
d’angola 

Finalidade de criação aves ornamentais 
Capacidade de alojamento  de acordo com anexo II 
Nº de núcleos de acordo com anexo II 
N° galpões / piquetes de acordo com anexo II 

Área de atuação comercial 
Atividade de acordo com anexo II 
Característica adicional Outros 
Característica da unidade de    
exploração 

cód. 66 se comercializam para estabelecimentos comerciantes de        
aves vivas ou participarem de eventos de aves. 

 

6. Estabelecimento de ensino ou pesquisa 

Espécie galinha, peru, marreco, codorna, pato, ganso, faisão e        
galinha d’angola 
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Finalidade de criação pesquisa 
Capacidade de alojamento  de acordo com anexo II 
Nº de núcleos de acordo com anexo II 
N° galpões / piquetes de acordo com anexo II 
Área de atuação Pesquisa 

Atividade de acordo com anexo II 
Característica adicional Outros 
Característica da unidade de exploração  

 

7. Códigos de característica da unidade de exploração ativos no Sigen+ 

66 - Propriedade incluída na vigilância para salmonelas (IN10/2013) 
76 - Positivo para S. Enteritidis (interditado exceto abate) 
77 - Positivo para S. Pullorum (interditado exceto abate) 
78 - Positivo para S. Typhimurium (interditado exceto abate) 
79 - Positivo para S. Gallinarum (interditado exceto abate) 
80 - Positivo para S. Monofásica - Salmonella (1,4[5], 12:-:1,2) (interditado exceto abate) 
81 - Positivo para S. Monofásica - Salmonella (1,4[5], 12:i:-) (interditado exceto abate) 
84 - Não atende  requisitos para registro de aviários (interditado exceto abate) 
85 - Exceção IN 56 
86 - Recria de postura comercial registrada no MAPA (Terceiros/Interestadual) 
88 - Estab. avícola não registrado com movimentação (interditado exceto abate) 
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