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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 22 DE MARÇO DE 2010 

• Art. 5º Os integrantes da cadeia produtiva da castanha do brasil devem 
efetuar os autocontroles nos estabelecimentos, atividades, processos ou 
produtos sob sua responsabilidade e registrar os dados e informações para 
comprovar as suas aplicações. 

 

• Objetivo - Prevenir o desenvolvimento dos fungos Aspergillus flavus, 
Aspergillus parasiticus e Aspergillus nomius e o controle da consequente 
contaminação por aflatoxinas, bem como o desenvolvimento de outros 
contaminantes na cadeia produtiva da castanha do Brasil. 

 



SÃO CONSIDERADO PROCEDIMENTOS DE AUTOCONTROLES 

• Aplicação das Medidas para Prevenção e Redução da Contaminação por 
Aflatoxinas e Medidas de Higiene e Manejo (MPRCA/MHM) 

 

• Comprovação de aplicação dos autocontroles ou CHS 

 

• Implementação de sistema de rastreabilidade 

 

• Aplicação dos princípios APPCC e PPHO 

 

• Realização de amostragem e análise laboratorial para aflatoxinas 



CADEIA PRODUTIVA DA CASTANHA DO BRASIL 

 COLETA  

 TRANSPORTE  

 ARMAZENAMENTO  

 BENEFICIAMENTO/ PROCESSAMENTO     

                              

 



COLETA 
 

 Agente => Extrativistas/coletador 

 Abrangência => Coleta dos ouriços até a venda  

 Fases:  coleta  amontoa  quebra dos ouriços  primeira 
seleção  primeiro transporte  secagem  armazenamento 
primário  segundo transporte  armazenamento secundário 

 



PRINCIPAIS CUIDADOS NA COLETA 

• Pré-catação: limpar a área sob as árvores de castanha do Brasil, 
removendo as cascas residuais e ouriços da safra anterior 

 

• Catação dos ouriços: catar e amontoar os ouriços em local limpo e no 
menor tempo possível após a queda 

 

• Quebra dos ouriços: sobre superfície limpa, seca e sem contato direto com 
o solo 

 



PRINCIPAIS CUIDADOS NA COLETA 

• Espalhar as castanhas em superfície limpa, protegida da chuva e do acesso 
de animais 

 

• Espalhar as castanhas em camadas finas, para reduzir a umidade do 
produto 

 

• Remover castanhas chochas, podres, cortadas e as impurezas  

 

 



 

 

 

 

1. Nome do Castanheiro:  

2. Comunidade ou Região:  

3. Estado: 

Ano/Safra Quantidade Data da Coleta Data da Entrega Observações Relevantes 

PLANILHA DE AUTOCONTROLE I – Etapa de Catação 

 

  



 

Descarregamento no solo 

 



Quebra dos ouriços no castanhal  





TRANSPORTE 
 

 

 Agente => coletador, proprietário de barcos, lanchas, 
caminhões, outros 

 

 Abrangência =>Área de coleta até beneficiamento  

 



PRINCIPAIS CUIDADOS NO TRANSPORTE 

O  transporte inicial das castanhas, do local da quebra para a moradia do 
extrativista ou outro local ocorra o mais rapidamente possível e deve ser 
feito em recipientes protegidos de umidade (do rio ou da chuva), em 
veículos limpos, adequados  

 

Caso as castanhas estejam a granel devem ser separadas de demais lotes, 
visando a rastreabilidade 

 

 controle das condições de higiene dos meios de transporte que 
transportam o produto (p.ex as castanhas devem ser separadas de outras 
mercadorias, dispostas sobre estrados) 

 

 

 





 

Lavagem dos 

ouriços 

Transporte dos  paneiros 







ARMAZENAMENTO                 
 

 Agente => Extrativistas/coletador, comerciantes   

                        intermediários, beneficiador/  

                        processador 

 

 Abrangência => Área de coleta até beneficiamento  

 



PRINCIPAIS CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO 

• armazenamento dos ouriços na floresta ou na área do extrativista deve 
ocorrer preferencialmente com proteção de chuva ou com o umbigo 
virado para baixo para evitar a entrada de água 

 

• as castanhas devem ser armazenadas em paiol construído de forma que 
permita uma boa aeração, com revolvimento periódico 

 

• o assoalho do paiol de armazenamento das castanhas tenha altura mínima 
de 80 cm acima do nível do solo e tenha proteção contra roedores 

 



PRINCIPAIS CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO 

• Espalhar as castanhas em superfície limpa, protegida da chuva e do acesso 
de animais 

 

• Espalhar as castanhas em camadas finas, para reduzir a umidade do 
produto 

 

• as castanhas sejam ensacadas em data próxima do embarque, 
preferencialmente em sacos novos ou em boas condições 

 

 

 



Armazenamento primário 

 



Armazenamento secundário 

 







Armazenamento na 

usina 

 

 
 



Armazenamento após beneficiamento 



PRINCIPAIS CUIDADOS NA ETAPA – 
BENEFICIAMENTO/PROCESSAMENTO 

 

 Recepção  para cada lote anotar em planilha: dados do fornecedor, 
região produtora, safra, condições e tipo de transporte, quantidade, 
determinação de umidade, etc  

 

 Seleção  retirada manual de castanhas podres, cortadas, chochas, 
furadas, trincadas, impurezas e matérias estranhas, em esteira sob 
iluminação adequada e número de operadores compatível para esse fim 

 

 



 
PLANILHA DE AUTOCONTROLE – Etapa de Beneficiamento/Processamento 

de Castanha com Casca  
FASE DE RECEPÇÃO 
1. Nome do Estabelecimento: 

2. Endereço Completo: 

3. Telefone, Fax, Endereço Eletrônico: 

3. Ano/Safra: 

Nome ou Código do Fornecedor Quantidade 

(Kg) 

Data de 

Recepção 

Faixa 

Umidade 

% 

Faixa 

Impurezas 

% 

Faixa de 

Aw 

Avaliação da Qualidade % 

Podres Chochas Furadas  Trincadas 

              LOCAL E DATA                                                                                  ASSINATURA E CARIMBO DO RT  



ETAPA DE BENEFICIAMENTO/PROCESSAMENTO  

• Armazenamento na usina –  ambiente ventilado, protegido de insetos, 
roedores, piso impermeável e lavável, utilizar sacos novos ou em boas 
condições,  empilhar sobre estrados, a granel em leiras de forma a 
permitir o revolvimento para boa aeração.  

• Registrar em planilhas: 

 quantidade de cada lote 

  data do armazenamento 

   teor de umidade 

  teor e atividade de água (Aw) 



 

PLANILHA DE AUTOCONTROLE III –  Etapa de Beneficiamento 

/Processamento de Castanha com Casca 

 
 

FASE  ARMAZENAMENTO  
1. Nome do Estabelecimento: 

2. Endereço Completo: 

3. Telefone, Fax, Endereço Eletrônico: 

3. Ano/Safra: 

Numero ou  Código do Lote Quantidade 

(Kg) 

Data de 

Armazena

mento 

Umidade 

% 

Faixa de 

Aw 

Avaliação da Qualidade % 

Podres Chochas Furadas  Trincadas 

    LOCAL E DATA                                                                                             ASSINATURA E CARIMBO DO RT  

 



ETAPA DE BENEFICIAMENTO/PROCESSAMENTO  

• Secagem :  

  controlar temperatura/tempo para secagem adequada até atingir 13% de 
umidade 

  monitorar o teor de umidade das castanhas que possibilite uma atividade 
de água  menor que 0,7 

  os secadores devem ser limpos e estar em boas condições a cada 
processamento 

  controlar a poeira e o calor no ambiente  

 

 



ETAPA DE BENEFICIAMENTO/PROCESSAMENTO   

• Autoclavagem: deve se realizado com pressão, tempo e temperatura 
controlados  

 

• Descascamento/Quebragem: área separada, ventilada ou refrigerada, 
protegida de roedores, equipamentos e superfícies de contatos 
impermeáveis, limpos e sanitizados a cada processamento 

 

 



ETAPA DE BENEFICIAMENTO/PROCESSAMENTO  

 Seleção castanha sem casca: selecionar as amêndoas em mesas de seleção 
limpas e sanitizadas a cada processamento, objetivando separar as 
quebradas,  feridas e as impróprias para o consumo humano  

 

 Após o processo de seleção coletar uma amostra de acordo com a 
metodologia  de amostragem estabelecida na IN nº 11/2010 realizar 
análises de autocontrole de aflatoxina (pode ser por meio de kit de análise 
rápida) e de controle de qualidade,   cujos resultados devem ser dispostos 
em Planilha de Autocontrole. 

 

 

 



 PLANILHA DE AUTOCONTROLE  – Etapa de Beneficiamento/Processamento 

de Castanha Sem Casca  
FASE DE TERCEIRA SELEÇÃO  
1. Nome do Estabelecimento: 

2. Endereço Completo: 

3. Telefone, Fax, Endereço Eletrônico: 

3. Ano/Safra: 

Número ou Código do Lote Quantidade 

(Kg) 

Data da 

Seleção 

Umidade 

% 

Atividade 

de Água 

 

Aflatoxina 

pbb 

Avaliação da Qualidade % 

Imp. 

Cons. 

Feridas Quebradas Manchadas 

              LOCAL E DATA                                                                                  ASSINATURA E CARIMBO DO RT  



CONTROLE DO PRODUTO ACABADO 

  as instalações para armazenamento devem ser exclusivas para esta 
finalidade, com  piso, paredes e cobertura adequadas, impermeáveis, de 
fácil higienização, proteção  contra pragas, roedores e outros animais, 
assim como aeração/ventilação e iluminação apropriadas 

 

 Os lotes em caixas de papelão devem estar sobre estrados limpos, 
respeitadas as dimensões técnicas recomendáveis de afastamento das 
paredes, tetos, laterais, altura e distância entre pilhas 

 



CONTROLE DO PRODUTO ACABADO 

 as embalagens do produto e dos pacotes devem ser de material atóxico e 
adequado ara manter a integridade e inocuidade do produto 

 

  deve constar nas embalagens os dados de identificação do lote forma que 
permita a sua rastreabilidade em relação a procedência e aos 
autocontroles que o produto foi  submetido ao longo da cadeia  

 

  os dados de rastreabilidade do produto acabado devem estar dispostos 
em planilha e autocontrole 

 



 
PLANILHA DE AUTOCONTROLE  – Etapa de Beneficiamento/Processamento 

da Castanha Sem Casca 
 

FASE DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO ACABADO 
1. Nome do Estabelecimento: 

2. Endereço Completo: 

3. Telefone, Fax, Endereço Eletrônico: 

3. Ano/Safra: 

Numero do Lote Quantidade 

(Kg) 

 

Data do 

Armazen

amento 

Umidade 

% 

 

Aw  Aflatoxina 

pbb 

 

Avaliação da Qualidade % 

Imp. 

Cons. 

Feridas Quebradas Manchadas 

Monitoramento das Condições de Armazenamento 

Data da Monitoramento Umidade 
% 

Temperatura 

ºC 
Observações 

              LOCAL E DATA                                                                                  ASSINATURA E CARIMBO DO RT  



 
PLANILHA DE AUTOCONTROLE – Etapa de Beneficiamento/Processamento 

de Castanha Sem Casca  
 

IDENTIFICAÇÃO PARA RASTREABILIDADE DO LOTE 
1. Nome do Estabelecimento: 

2. Endereço Completo: 

3. Telefone, Fax, Endereço Eletrônico: 

3. Ano/Safra: 

Número ou Código do Lote Quantidade 

(Kg) 

Data da 

Seleção 

Umidade 

% 

Atividade 

de Água 

 

Aflatoxina 

pbb 

Avaliação da Qualidade % 

Imp. 

Cons. 

Feridas Quebradas Manchadas 

              LOCAL E DATA                                                                                  ASSINATURA E CARIMBO DO RT  



 
PLANILHA DE AUTOCONTROLE  – Etapa de Beneficiamento/Processamento 

da Castanha Sem Casca 
 

FASE DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO ACABADO 
1. Nome do Estabelecimento: 

2. Endereço Completo: 

3. Telefone, Fax, Endereço Eletrônico: 

3. Ano/Safra: 

Numero do Lote Quantidade 

(Kg) 

 

Data do 

Armazen

amento 

Umidade 

% 

 

Aw  Aflatoxina 

pbb 

 

Avaliação da Qualidade % 

Imp. 

Cons. 

Feridas Quebradas Manchadas 

Mapa de Controle Sanitário 

Nome do Produto 

 

PA 
 

Dosagem 
 

Data de 
Aplicação 

Observação 

              LOCAL E DATA                                                                                  ASSINATURA E CARIMBO DO RT  



Seleção de  

castanhas com casca 

Acondicionamento de 

castanhas com casca 
  

 



Beneficiamento  e 

classificação da 

castanha  









Desidratação das  

Amêndoas  

Resfriamento 















Acondicionamento 

de castanhas sem 

casca 

Armazenamento 

de castanhas sem 

casca 

 







MUITO OBRIGADA PELA ATENÇÃO 

maria.aldenir@agricultura.gov.br  


