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AUTORREGULAMENTAÇÃO DO SETOR DE GELO 

Informamos que em 2014 o SICONGEL e a ABIA protocolaram junto a ANVISA o 

pleito de Proposta de Resolução de Regulamento Técnico para Fixação de 

Identidade e Qualidade, Boas Práticas de Fabricação e a Lista de Verificação em 

Estabelecimentos Industrializadores de Gelo.  

O SICONGEL em parceria com a empresa de auditoria SGS do Brasil Ltda., fez coleta 

e monitoramento espontâneo no mercado a fim de detetar as não conformidades no 

mercado, no referido trabalho encaminhado à ANVISA, destacamos que em relação às 

análises microbiológicas de 18 amostras representando 42% do total amostrado 

demonstraram desvio, revelando possível falha nos processos para fabricação do produto 

nos diversos fabricantes, resultando em contaminação e que colocaram em risco a saúde 

do consumidor. No referido trabalho foi demonstrado que um terço das amostras 

analisadas apresentaram não conformidade em requisitos básicos de rotulagem. 

Vale comentar que o INMETRO coletou e analisou o produto gelo no mercado de 

consumo nos Estados de Pernambuco, Bahia, Amazonas e Rio de Janeiro e foram 

encontrados nos produtos  microrganismos em quantidade significativa colocando em 

risco a saúde do consumidor.  

O SICONGEL realizou o Seminário de Boas Práticas do Setor de Gelo em 04 de maio 

de 2017 para compartilhar as informações e as experiências com as empresas do Setor 

de Gelo. Ressaltamos que fizemos parceria com o SENAI de São Paulo para promover 

a implantação das Boas Práticas de Fabricação do Setor de Gelo. Informamos que a 

Vigilância Sanitária irá intensificar a fiscalização dos procedimentos de fabricação de 

gelo baseada nas normas vigentes.  

Ressaltamos que referida proposta de norma foi avaliada pelo SENAI-SP e o parecer 

do mesmo é de que a Proposta é adequada para embasar uma regulamentação para 

garantir as condições higiênicas sanitárias necessárias a industrialização de Gelo.   
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No mesmo sentido o Conselho Regional de Química do Estado de São Paulo enviou 

para a ANVISA ofício apoiando a referida Proposta de Regulamentação do Setor Gelo.  

 

Preocupados com o tema, as empresas do Setor de Gelo associadas ao SICONGEL 

resolveram espontaneamente, adotar a Proposta de Regulamentação protocolada na 

Anvisa, como uma Autorregulamentação do Setor, respeitando as referidas normas.  

 

Compartilhamos referidos documentos abaixo relacionados para conhecimento:  

- Ofícios SICONGEL-ABIA-P 014/14 e 156/16 encaminhados à ANVISA  

- Parecer do Senai-SP  

- Oficio do CRQ-SP enviado à ANVISA apoiando a Proposta de Regulamentação  

- Autorregulamentação do Setor de Gelo – Associados do Sicongel, baseada na 

Proposta enviada para Anvisa.  

 

Assim sugerimos as empresas do Setor de Gelo que adotem espontaneamente a 

Autorregulamentação em anexo, a fim de uniformizar os procedimentos e promover a 

defesa do consumidor e da concorrência leal.  

 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais, através do e-mail 

sicongel@sicongel.org.br .  

 

Sendo o que cumpria para a oportunidade, 

 

Atenciosamente, 

 

Edmundo Klotz  
Presidente do SICONGEL  
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