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Manual responsável técnico 

Indústrias de Rações, Concentrados, Ingredientes e Sais Minerais, e outros 
produtos para Consumo Animal. 

Habilitação: Agrônomo, Médico Veterinário ou Zootecnista 

Obs.: Quando se tratar de ração medicamentosa o responsável técnico deverá ser obrigatoriamente o médico 

veterinário. 

O Responsável Técnico dos estabelecimentos que manipulam ingredientes para a produção de alimentos e 

suplementos alimentares para animais, quando no exercício de suas funções, deve: 

a) conhecer os aspectos técnicos e legais a que estão sujeitas as indústrias produtoras de alimentos para 

animais, sendo co-responsável nas irregularidades detectadas pelos órgãos oficiais; 

b) acatar e fazer cumprir as normas pertinentes à sua área de atuação, compatibilizando-as com a produção 

da empresa; 

c) trabalhar em consonância com o Serviço Oficial de Inspeção e Fiscalização, procurando uma ação 

integrada, visando à produção de alimento com qualidade; 

d) orientar todos os aspectos da produção do estabelecimento, tais como:  

• formulação, preparação e balanceamento de concentrados e rações para animais; 

• formulação, preparação e balanceamento de complexos vitamínicos e minerais; 

• desenvolvimento de novas formulações; 

• aquisição de matérias-primas de boa qualidade e de empresas idôneas, seu uso correto e legal; 

• estabelecimento das condições mínimas de higiene e de funcionamento dos equipamentos e infra-

estrutura; 

• adoção de novas tecnologias de produção, atentando especialmente para o controle de qualidade dos 

produtos e para os pontos críticos de contaminação; 

• controle dos registros de todos os dados relativos à produção; 

• formação e treinamento de pessoas envolvidas nas operações de mistura, manipulação, embalagem, 

armazenagem e transporte; 

• estabelecimento de padrões de embalagem, de armazenamento e de transporte das matérias primas 

utilizadas e do produto final; e 

• estabelecimento de técnicas de controle de qualidade, quanto aos equipamentos, pessoal, reagentes e 

análises no laboratório. 

e) efetuar visitas, de acordo com a direção do estabelecimento, às indústrias fornecedoras de matérias-

primas, com vistas em certificar-se de sua qualidade; 

f) adotar medidas preventivas e reparadoras aos possíveis danos ao meio ambiente, provocados pela ação 

do estabelecimento; 

g) notificar as autoridades dos órgãos ambientais das ocorrências de impactos ao meio ambiente; 

h) estabelecer programa integrado de controle de pragas; 

i) garantir que todas as informações para o uso correto do produto, inclusive o seu prazo de validade, 

estejam especificadas na embalagem, de forma clara, capaz de permitir o entendimento do consumidor; 

j) garantir rigoroso cumprimento dos memoriais descritivos de fabricação dos produtos; e 

k) estar inteirado dos aspectos legais a que está sujeito o estabelecimento, quanto aos regulamentos e normas 

específicas, tais como:  
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Lei nº 6.198/74 - Dispõe sobre a Inspeção e Fiscalização Obrigatórias dos Produtos Destinados à 

Alimentação Animal e da Outras Providências; 

Lei Nº 8.078/90 - Dispõe sobre o Código de Proteção e Defesa do Consumidor; 

Decreto N° 76.986/76 (MAPA) – Regulamenta a Inspeção e a Fiscalização obrigatória dos Produtos 

Destinados a Alimentação Animal; 

Portaria N° 07/88 – Estabelece os Padrões das Matérias – Primas para os Alimentos de Uso Animal; 

Portaria N° 108/91 – Estabelece os Métodos Analíticos para Controle de alimentos de Uso Animal; 

Instrução Normativa N° 403/03 (MAPA) – Aprova o Regulamento de Boas Práticas de Fabricação para 

Estabelecimentos que Processam Resíduos de Animais Destinados a Alimentação Animal;  

Instrução Normativa 01/03 - Mapa; 

Instrução Normativa 15/03 - Mapa; 

Decreto 4.680/03, que regulamenta as informações sobre organismo geneticamente modificado. 

 


