
2 – Nº DE REGISTRO NO MAPA 3 – INSCRIÇÃO ESTADUAL

4 - CNPJ 5 – FONE 6 - FAX

1 - NOME EMPRESARIAL

A - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

ROTEIRO DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE PRODUTOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ANIMAL

15 – CLASSIFICAÇÃO E CATEGORIA

12 - MUNICÍPIO

7 – ENDEREÇO ELETRÔNICO

10 - COMPLEMENTO9 – Nº8 – ENDEREÇO (Rua/Av.)

14 - CEP13 - UF11- BAIRRO

16 – ESPÉCIES A QUE SE DESTINAM OS PRODUTOS

  Fabricante   Fracionador

  Rações   Suplementos   Concentrados   Ingredientes   Alimentos

  Aditivos   Produtos com medicamentos

  Aves   Suínos   Bovinos   Ovinos   Caprinos

  Eqüídeos   Cães e gatos   Peixes   Camarões   Outras (especificar)

17 – RESPONSÁVEL TÉCNICO – CRMV – CRMV/Z – CREA – CRQ - CRF

18 – MOTIVO DA INSPEÇÃO

19 – DATA DA INSPEÇÃO

20 – PARTICIPANTES DA EMPRESA E FISCAL(IS) FEDERAL(IS) AGROPECUÁRIO(OS)

  Eqüídeos   Cães e gatos   Peixes   Camarões   Outras (especificar)

  Solicitação de registro   Rotina de trabalho   Autorização de fabricação de produtos com medicamentos

  Atendimento a denúncia   Programas específicos (especificar)   Outros (especificar)



ITENS REQ. SIM NÃO N.A.*

1.1.1 N

1.1.2 N

1.1.3 N

1.1.4 N

1.1.5 N

ITENS REQ. SIM NÃO N.A.*

1.2.1 N

1.2.2 N

1.2.3 N

1.2.4 N

1.2.5 N

1.2.6 N

1.2.7 N

1.2.8 N

1.2.9 N

1.2. ÁREA  INTERNA

Acabamento liso e de fácil higienização.

PORTAS

Em bom estado de limpeza e conservação.

PAREDES E DIVISÓRIAS

Acabamento liso e de fácil higienização.

Em bom estado de limpeza e conservação.

Ausência de acúmulo de poeira.

Ausência de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, não identificados ou não mantidos em local predeterminado.

PISO

TETOS

De material que permite fácil e apropriada higienização.

Em bom estado de limpeza e conservação.

Drenos ou ralos ou grelhas com sistema de fechamento ou sifonados colocados em locais estratégicos de forma a facilitar o escoamento.

Ausência de focos de contaminação na área externa e área livre de focos de insalubridade.

1.1. ÁREA  EXTERNA

Ausência de objetos em desuso ou não mantidos em local predeterminado ou estranhos ao ambiente.

Ausência de qualquer animal na área externa.

Ausência nas imediações de depósito de lixo, de água estagnada, dentre outros.

Acesso direto às instalações, não comum a outros usos.

B - AVALIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

ITEM  I – INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

1.2.10 N

1.2.11 N

1.2.12 N

1.2.13 N

1.2.14 N

ITENS NÃO CONFORMIDADES

Em bom estado de limpeza e conservação.

Existência de proteção contra pragas.

Em bom estado de limpeza e conservação.

De material que permite fácil limpeza, ajustadas aos batentes.

JANELAS E OUTRAS ABERTURAS

Ausência de acúmulo de poeira.



1.2.15 N

1.2.16 N

1.2.17 N

1.2.18 N

1.2.19 N

1.2.20 N

ITENS REQ. SIM NÃO N.A.*

1.3.1 N

1.3.2 N

1.3.3 N

1.3.4 N

1.3.5 N

1.3.6 I

1.3.7 N

1.3.8 N

1.3.9 N

1.3.10 N

1.3.11 N

Instalações sanitárias dotadas de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabão líquido, toalhas de papel ou outro sistema 
higiênico e seguro para secagem das mãos.

Presença de lixeiras com tampas e com acionamento não manual.

Presença de avisos com os procedimentos para lavagem das mãos.

Vestiários com área compatível e armários individuais ou outros sistemas para guardar roupas e objetos pessoais.

Instalações sanitárias com vasos sanitários; mictórios e lavatórios íntegros e em proporção adequada ao número de empregados (conforme 
legislação específica).

Ausência de comunicação direta (incluindo sistema de exaustão) com a área de manipulação de produtos e ingredientes e de refeições.

Instalações sanitárias servidas de água corrente e conectadas à rede de esgoto ou fossa séptica.

As portas são mantidas fechadas.

Pisos e paredes em bom estado de limpeza e conservação, impermeáveis, lisos e laváveis.

Iluminação e ventilação adequadas.

Instalações elétricas embutidas ou, quando exteriores, em canaletas ou revestidas por tubulações isolantes ou condutores fixados nas paredes e 
tetos.

VENTILAÇÃO

Ventilação e circulação de ar, natural ou forçada, capazes de evitar a condensação de vapor, a formação de poeira em suspensão.

ILUMINAÇÃO

1.3 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VESTIÁRIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS:

Independentes para cada sexo, identificados e de uso exclusivo para os funcionários.

B - AVALIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

ITEM  I – INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

Natural ou artificial adequada à atividade desenvolvida.

Luminárias, com proteção contra o estilhaçamento nas áreas onde há presença de produtos expostos, abertos ou não protegidos destinados à 
alimentação animal.

Luminárias adequadas e em bom estado de limpeza e conservação.

Luz natural não incidente diretamente sobre as matérias-primas ou produtos acabados.

1.3.12 N

1.3.13 I

1.3.14 N

1.3.15 N

1.3.16 N

ITENS NÃO CONFORMIDADES

Duchas ou chuveiros em número suficiente (conforme legislação específica).

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA OS VISITANTES E OUTROS:

Totalmente independentes da área de produção.

Janelas com proteção contra pragas.

Torneiras com fechamento não manual.

Os vestiários apresentam-se organizados e limpos e em adequado estado de conservação.



ITENS REQ. SIM NÃO N.A.*

1.4.1 N

1.4.2 N

1.4.3 N

ITENS REQ. SIM NÃO N.A.*

1.5.1 N

1.5.2 N

1.5.3 N

1.5.4 N

ITENS REQ. SIM NÃO N.A.*

1.6.1 N

1.6.2 N

1.6.3 N

1.6.4 N

1.6.5 N

1.6.6 N

ITENS NÃO CONFORMIDADES

Equipamentos em bom estado de limpeza e conservação, e de fácil higienização.

1.6. EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS:

Equipamentos destinados à conservação dos produtos (refrigeradores, câmaras frigoríficas e outros), possuem medidores de temperatura, 
localizados em local apropriado.

Equipamentos destinados ao processamento térmico, com medidores de parâmetros (tais como temperatura, pressão ou umidade), localizados 
em local apropriado.

Utensílios de material não contaminante, resistentes à corrosão, de tamanho e forma que permitam fácil higienização: em bom estado de 
conservação e em número suficiente e apropriado ao tipo de operação realizada.

Utensílios armazenados em local apropriado, de forma ordenada e protegidos contra contaminação.

Instalações e equipamentos adequados à quantidade e tipos de produtos.

Áreas para recepção e depósito de matéria-prima, ingrediente e embalagem separadas das áreas de produção, armazenamento e expedição de 
produto final

1.5. INSTALAÇÕES

Instalações que permitam o controle da circulação e do acesso dos funcionários.

Existe área isolada para armazenar aditivos melhoradores de desempenho e anticoccidianos ou medicamentos.

Equipamentos da linha de produção compatíveis, em número adequado à atividade e utilizados exclusivamente para os fins que foram 
autorizados.

B - AVALIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

ITEM I – INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

1.4.  LAVATÓRIOS PARA A ÁREA DE PRODUÇÃO

Existência de lavatórios próximos à área de manipulação com água corrente, dotados de torneira com fechamento não manual em localização 
adequada em relação ao fluxo de produção e serviço, e em número suficiente de modo a atender toda a área de produção.

Lavatórios dotados de sabonete líquido inodoro ou anti-séptico, toalhas de papel ou outro sistema higiênico e seguro de secagem e coletor de 
papel com tampa acionadas sem contato manual.

Lavatórios em boas condições de limpeza e conservação.



ITENS REQ. SIM NÃO N.A.*

2.1.1 N

2.1.2 N

2.1.3 N

ITENS REQ. SIM NÃO N.A.*

3.1.0 N

3.1.1 N

3.1.2 N

3.1.3 N

3.1.4 N

3.1.5 N

3.1.6 N

3.1.7 N

3.1.8 N

3.1.9 N

ITENS NÃO CONFORMIDADES

Embalagens e rótulos dos produtos acabados em conformidade com o registrado no MAPA.

Produto armazenado em local específico e em e condições apropriadas (temperatura, umidade, ausência de luz solar, afastados das paredes, 
entre outros).

Empresa faz análise laboratorial periódica para controle da qualidade dos produtos acabados.

As operações de expedição de produtos acabados são realizadas em local protegido e que não permita a ocorrência de contaminação cruzada.

Veículo utilizado no transporte limpo, com cobertura para proteção da carga, ausência de vetores e pragas ou qualquer evidência de sua 
presença.

Veículos não transportam outras cargas que comprometam a segurança do produto (como agrotóxicos, produtos químicos, entre outros).

Existe programa de treinamento de funcionários.

Existem registros deste programa.

As evidências comprovam que os treinamentos estão sendo eficientes.

ITEM 3.  CONTROLE DO PROCESSO DE PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E EXPEDIÇÃO

Todas as etapas de produção são realizadas dentro de condições higiênicas e em locais adequados.

Existe registro dos produtos rejeitados (descarte ou reprocesso).

B - AVALIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Todas as etapas de produção estão descritas por meio de fluxograma ou memorial descritivo.

Todas as etapas de produção são monitoradas e registradas.

3.1. CONTROLE DO PROCESSO DE PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E EXPEDIÇÃO:

ITEM 2. PROGRAMA DE TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

2.1. PROGRAMA DE TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS:



ITENS REQ. SIM NÃO N.A.*

1.1 I

1.2 N

1.3 N

1.4 N

1.5 N

1.6 I

1.7 N

1.8 I

1.9 I

1.10 N

1.11 N

1.12 N

ITENS REQ. SIM NÃO N.A.*

2.1 I

2.2 N

2.3 N

2.4 N

2.5 N

2.6 I

2.7 N

A execução dos procedimentos é monitorada dentro da freqüência prevista, o monitor é treinado e os registros estão disponíveis.

As ações corretivas aplicadas são adequadas e estão registradas.

A verificação é feita dentro da freqüência prevista, o verificador é treinado e os registros estão disponíveis.

Produtos de limpeza ou higienização aprovados pelo órgão competente.

Disponibilidade dos produtos de limpeza ou higienização indicados nos procedimentos documentados.

O uso das matérias-primas e ingredientes respeita a ordem de entrada dos mesmos e a validade.

As embalagens estão armazenadas em local próprio e adequado.

Os registros são feitos em formulários próprios, sem rasuras, íntegros, à tinta, datados e assinados, arquivados e disponíveis para consulta.

Existem POP descritos que atendem a legislação.

Os procedimentos são acessíveis e estão disponíveis para consulta pelos funcionários envolvidos nos respectivos locais de trabalho.

2.  LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

As ações corretivas aplicadas são adequadas e estão registradas.

A verificação é feita dentro da freqüência prevista, o verificador é treinado e os registros estão disponíveis.

As operações de recepção da matéria-prima ou ingredientes são realizadas em local coberto ou em sistema fechado e de forma a não permitir a 
ocorrência de contaminação cruzada.

Matérias-primas, ingredientes e embalagens rejeitados (avariados, com prazo de validade vencido, contaminados entre outros) estão identificados 
e armazenados em local apropriado, de forma organizada e limpa, e separados dos demais.

Os ingredientes são registrados no MAPA.

Matérias-primas e ingredientes armazenados em área específica e em condições apropriadas (temperatura, umidade, ausência de luz solar, 
entre outros).

C – AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES

Existe POP descrito que atende a legislação.

1.  QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES E CONTROLE DE MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E DE EMBALAGENS

A execução dos procedimentos é monitorada dentro da freqüência prevista, o monitor é treinado e os registros estão disponíveis.

Os procedimentos são acessíveis e estão disponíveis para consulta pelos funcionários envolvidos nos respectivos locais de trabalho.

2.7 N

2.8 I

2.9 N

2.10 N

ITENS

Disponibilidade dos utensílios indicados nos procedimentos documentados.

Os registros são feitos em formulário próprio, sem rasuras, íntegros, à tinta, datados e assinados, arquivados e disponíveis para consulta.

NÃO CONFORMIDADES

Disponibilidade dos produtos de limpeza ou higienização indicados nos procedimentos documentados.

Produtos de limpeza ou higienização identificados e guardados em local adequado.



ITENS REQ. SIM NÃO N.A.*

3.1 I

3.2 N

3.3 N

3.4 N

3.5 N

3.6 I

3.7 N

3.8 I

3.9 N

3.10 N

3.11 N

3.12 N

3.13 N

3.14 N

ITENS REQ. SIM NÃO N.A.*

4.1 I

4.2 N

4.3 N

4.4 N

4.5 N

4.  POTABILIDADE DA ÁGUA E HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO

Existe POP descrito que atende a legislação.

As ações corretivas aplicadas são adequadas e estão registradas.

As etapas de captação, tratamento, armazenamento e distribuição da água estão de acordo com o descrito no POP.

Utilização de uniformes de trabalho adequados às atividades.

A execução dos procedimentos é monitorada dentro da freqüência prevista, o monitor é treinado e os registros estão disponíveis.

Os procedimentos são acessíveis e estão disponíveis para consulta pelos funcionários envolvidos nos respectivos locais de trabalho.

As ações corretivas aplicadas são adequadas e estão registradas.

Os equipamentos de proteção individual – EPI estão sendo utilizados corretamente e se encontram em boas condições de higiene e limpeza.

Os registros são feitos em formulários próprios, sem rasuras, íntegros, à tinta, datados e assinados, arquivados e disponíveis para consulta.

A verificação é feita dentro da freqüência prevista, o verificador é treinado e os registros estão disponíveis.

Existência de atestados médicos na freqüência estabelecida.

Existência de avisos orientativos aos manipuladores sobre a correta lavagem das mãos e demais hábitos de higiene, afixados em locais 
apropriados.

Os manipuladores fumam em locais predeterminados.

Lavagem cuidadosa das mãos antes da manipulação de produtos principalmente após o uso de sanitários.

Asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, sem esmalte, sem adornos (anéis, pulseiras, brincos, entre outros); manipuladores com barbas e 
bigodes protegidos, bem como cabelos protegidos.

Uniformes limpos e em bom estado de conservação.

C – AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES

Existe POP descrito que atende a legislação.

3.  HIGIENE E SAÚDE DO PESSOAL

Os procedimentos são acessíveis e estão disponíveis para consulta pelos funcionários envolvidos nos respectivos locais de trabalho.

A execução dos procedimentos é monitorada dentro da freqüência prevista, o monitor é treinado e os registros estão disponíveis.

4.5 N

4.6 N

4.7 N

4.8 I

4.9 I

4.10 I

4.11 N

ITENS NÃO CONFORMIDADES

Os registros são feitos em formulários próprios, sem rasuras, íntegros, à caneta, datados e assinados, arquivados e disponíveis para consulta.

Os agentes químicos de grau alimentar utilizados na geração de vapor que entra em contato com o produto são aprovados pelo órgão 
competente.

O gelo é produzido com água de potabilidade atestada quando utilizado em contato com o produto.

Potabilidade atestada por meio de laudos laboratoriais periódicos, segundo legislação específica quando utilizado em contato com o produto.

Os reservatórios de água têm a capacidade necessária, estão em perfeitas condições de uso, são dotados de tampas com vedação, livres de 
vazamentos, infiltrações e descascamentos e de fácil acesso.

A verificação é feita dentro da freqüência prevista, o verificador é treinado e os registros estão disponíveis.

As ações corretivas aplicadas são adequadas e estão registradas.



ITENS REQ. SIM NÃO N.A.*

5.1 I

5.2 N

5.3 N

5.4 N

5.5 I

5.6 I

5.7 N

5.8 N

ITENS REQ. SIM NÃO N.A.*

6.1 I

6.2 N

6.3 N

6.4 N

6.5 N

6.6 N

6.7 N

6.8 N

ITENS

Os registros são feitos em formulários próprios, sem rasuras, íntegros, à tinta, datados e assinados, arquivados e disponíveis para consulta.

NÃO CONFORMIDADES

Os procedimentos são acessíveis e estão disponíveis para consulta pelos funcionários envolvidos nos respectivos locais de trabalho.

A execução dos procedimentos é monitorada dentro da freqüência prevista, o monitor é treinado e os registros estão disponíveis.

As ações corretivas aplicadas são adequadas e estão registradas.

A verificação dos procedimentos é feita dentro da freqüência prevista, o verificador é treinado e os registros estão disponíveis.

Existe cronograma de manutenção preventiva dos equipamentos e instrumentos.

Os instrumentos são identificados e calibrados conforme descrito, e os registros da calibração estão disponíveis.

6. MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS

Existe POP descrito que atende a legislação.

Existe controle de seqüência da elaboração dos produtos visando evitar contaminação.

A manipulação de aditivos e medicamentos é realizada de forma que evite a contaminação cruzada.

A verificação do procedimento é feita dentro da freqüência prevista, o verificador é treinado e os registros estão disponíveis.

Os registros são feitos em formulários próprios, sem rasuras, íntegros, à tinta, datados e assinados, arquivados e disponíveis para consulta.

A execução dos procedimentos é monitorada dentro da freqüência prevista, o monitor é treinado e os registros estão disponíveis.

As ações corretivas aplicadas são adequadas e estão registradas.

5. PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA

C – AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES

Existe POP descrito que atende a legislação.

Os procedimentos são acessíveis e estão disponíveis para consulta pelos funcionários envolvidos nos respectivos locais de trabalho.



ITENS REQ. SIM NÃO N.A.*

7.0 I

7.1 N

7.2 N

7.3 N

7.4 N

7.5 N

7.6 N

7.7 N

7.8 I

7.9 I

7.10 N

ITENS REQ. SIM NÃO N.A.*

8.0 N

8.1 I

8.2 N

8.3 N

8.4 N

8.5 N

8.6 N

8.7 N

As ações corretivas aplicadas são adequadas e estão registradas.

A verificação é feita dentro da freqüência prevista, o verificador é treinado e os registros estão disponíveis.

Existe croqui identificando onde estão os porta-iscas e armadilhas.

Os porta-iscas e as armadilhas estão identificados.

C – AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES

Existe POP descrito que atende a legislação.

Os procedimentos são acessíveis e estão disponíveis para consulta pelos funcionários envolvidos nos respectivos locais de trabalho.

A execução dos procedimentos é monitorada dentro da freqüência prevista, o monitor é treinado e os registros estão disponíveis.

7. CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS

O estabelecimento dispõe de sistema de tratamento e eliminação de resíduos e efluentes aprovado pelo órgão ambiental competente.

Existe POP descrito que atende a legislação.

Os procedimentos são acessíveis e estão disponíveis para consulta pelos funcionários envolvidos nos respectivos locais de trabalho.

A execução dos procedimentos é monitorada dentro da freqüência prevista, o monitor é treinado e os registros estão disponíveis.

São adotadas medidas preventivas para evitar a proliferação das pragas.

Os produtos utilizados no combate às pragas são registrados no órgão competente.

Produtos utilizados no combate às pragas identificados e guardados em local adequado.

Os registros são feitos em formulários próprios, sem rasuras, íntegros, à tinta, datados e assinados, arquivados e disponíveis para consulta.

8.  CONTROLE DE RESÍDUOS E EFLUENTES: 

Existência de área adequada para estocagem dos resíduos sólidos.

As ações corretivas aplicadas são adequadas e estão registradas.

Resíduos sólidos no interior do estabelecimento em recipientes tampados, de fácil limpeza e transporte, devidamente identificados e limpos ou 
higienizados constantemente.

 Retirada freqüente dos resíduos da área de processamento, evitando focos de contaminação.8.7 N

8.8 N

8.9 N

ITENS REQ. SIM NÃO N.A.*

9.0 I

9.1 N

9.2 N

9.3 N

9.4 N

9.5 N

ITENS

Existe POP descrito que atende a legislação.

Os procedimentos são acessíveis e estão disponíveis para consulta pelos funcionários envolvidos nos respectivos locais de trabalho.

 Retirada freqüente dos resíduos da área de processamento, evitando focos de contaminação.

9 . RASTREABILIDADE E RECOLHIMENTO DE PRODUTOS

A verificação dos procedimentos é feita dentro da freqüência prevista, o verificador é treinado e os registros estão disponíveis.

Os registros são feitos em formulários próprios, sem rasuras, íntegros, à tinta, datados e assinados, arquivados e disponíveis para consulta.

NÃO CONFORMIDADES

A execução dos procedimentos é monitorada dentro da freqüência prevista, o monitor é treinado e os registros estão disponíveis.

As ações corretivas aplicadas são adequadas e estão registradas.

A verificação é feita dentro da freqüência prevista, o verificador é treinado e os registros estão disponíveis.

Os registros são feitos em formulários próprios, sem rasuras, íntegros, à tinta, datados e assinados, arquivados e disponíveis para consulta.



D - CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

A pontuação para classificação do estabelecimento será obtida considerando o atendimento dos itens imprescindíveis e dos itens necessários, conforme média ponderada 
descrita abaixo:

Pontuação = {(soma dos itens imprescindíveis atendidos sobre o total dos itens imprescindíveis do roteiro x 100) x 2 + (soma dos itens necessários atendidos sobre o total de 
itens necessários do roteiro x 100)} / 3 

Obs: Desconsiderar os itens que não se aplicam (N.A.) na soma dos itens atendidos.

OBSERVAÇÕES:

  GRUPO 1 – 91 a 100 pontos

  GRUPO 1 – 71 a 90 pontos

  GRUPO 1 – 51 a 70 pontos

  GRUPO 1 – 0 a 50 pontos

CONCLUSÕES:



Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

PARTICIPANTES DA REUNIÃO FINAL

Assinatura Assinatura

Assinatura Assinatura

AssinaturaAssinatura

Assinatura Assinatura

Observação: este relatório foi impresso em duas vias e uma foi entregue ao representante legal da empresa.


