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RESUMO 

 

Sendo os alimentos consumidos grandes fontes de contaminação, se faz necessária a 

implantação das Boas Práticas de Fabricação, pois estas geram benefícios tornando a produção 

mais segura, com menor risco de contaminação, e garantem a integridade do produto e a saúde 

do consumidor. Portanto, este estudo tem por objetivo diagnosticar as não conformidades nas 

agroindústrias familiares que possuem o selo “Sabor de Bento” na cidade de Bento Gonçalves 

no Rio Grande do Sul, como subsídios para a elaboração do Manual de Boas Práticas de 

Fabricação, visto ser o manual uma ferramenta de gestão e registro dos processos para cada 

agroindústria. Para isto, foi aplicado o checklist conforme RDC-275 de 2002 para obtenção de 

itens conformes e não conformes. Neste contexto foi realizado o levantamento das não 

conformidades, bem como identificados os pontos de maior inadequação quanto as Boas 

Práticas de Fabricação, foram elaboradas planilhas para observação dos pontos não-conformes, 

verificando os perigos relacionados a segurança dos alimentos. Foram avaliadas vinte e três 

agroindústrias, destas dezessete produzem farináceos, quatro geleias, uma vegetais 

minimamente processados e uma de produto de origem animal. Foi observado que o grupo com 

maior índice de inadequações foi o de edificação e instalação com 33,83%, o fluxo de produção 

foi o grupo com a segunda maior média de não conformidades (29,63%), seguido pelo grupo 

equipamentos, móveis e utensílios com 22,73% de inadequações, sendo o grupo manipuladores, 

o grupo com a menor média de não conformidades (17%). 

Palavra-chave: Selo de qualidade. Boas Práticas de Fabricação. Não conformidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Food consumption is a major source of contamination, in order to generate benefits by making 

the production safer, it is necessary to implement the Good Manufacturing Practices, as they, 

guarantee less risk of contamination, product integrity, and consumer health. Therefore, this 

study aims are diagnosing the nonconformities in Family Agroindustries that have the “Sabor 

de Bento” stamp in the city of Bento Gonçalves in the Rio Grande do Sul as thow a subsidy for 

the elaboration of the Good Manufacturing Practices Manual afterward, like manual is a tool 

for managing and recording processes for each agroindustry. In order to make this ensue, the 

checklist was applied according to RDC-275 from 2002 to obtain compliant and noncompliant 

items. In this context, the survey was carried out of non- conformities, as well as the points of 

greatest inadequacy regarding Good Manufacturing Practices were identified and non-

conforming points, verifying the hazards related to food safety worksheets were prepared to 

observe. Were evaluated twenty-three agroindustries seventeen produced flour, four jellies, one 

minimally processed vegetables, and one of these produce origin animal product. Were 

observed that group with the highest rate of inadequacies was the building and installation group 

with 33.83%, the production flow was the group with the second-highest average of non-

conformities (29,63%), followed by the equipment, furniture and utensils group with 22.73% 

of inadequacies, the group of food manipulators was the one with the lowest average of 

nonconformities (17%). 

Keyword: Quality seal. Good Manufacturing Practices. non-conformities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A agricultura familiar é, sem dúvidas, um pilar muito importante para a economia 

brasileira, os agricultores familiares respondem pela maior parte da produção dos alimentos 

consumidos no país. Uma característica importante desse tipo de agricultura é a diversidade de 

sua produção e também a relação do agricultor com sua terra e moradia.  

A notoriedade da agricultura familiar é cada vez mais evidenciada por políticas públicas 

para a melhoria da qualidade de vida das famílias, o desenvolvimento destas, fundamenta-se na 

sua importância econômica, social, cultural, e no seu potencial no cenário do desenvolvimento 

sustentável. As agroindústrias representam um papel de extrema importância pois passam a 

expandir os seus processos de produção, e consequentemente agregam valor aos seus produtos. 

Neste contexto a implantação das Boas Práticas de Fabricação geram benefícios pois tornam a 

produção mais segura, com menor risco de contaminação, e garantem a integridade do produto e 

a saúde do consumidor. 

As exigências com a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos e a necessidade de 

conformidade das empresas com a legislação vigente determinam que as indústrias de alimentos 

adotem metodologias de controle e gestão da qualidade, que são procedimentos necessários para 

garantir a qualidade sanitária desses alimentos (BRASIL, 1997a).  

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) abrangem um conjunto de medidas que devem ser 

adotadas pelas indústrias de alimentos e pelos serviços de alimentação, a fim de garantir a 

qualidade sanitária e a conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos. (ANVISA, 

2012). Conforme Corrêia (2005), as BPF abrangem desde o recebimento da matéria-prima até o 

produto final, considerando o controle dos processos, produtos, da higiene pessoal, da sanitização 

e o controle integrado de pragas, visando garantir a segurança do produto e a integridade do 

consumidor. Portanto, são importantes ferramentas adotadas na manipulação e na 

industrialização de alimentos a fim de garantir a qualidade dos produtos prontos para consumo 

ou comercialização, pois a produção e a industrialização de alimentos ocorrem, cada vez mais de 

forma excessiva, o que aumenta os riscos de surtos de doenças veiculadas por alimentos (DVA); 

neste sentido as BPF são requisitos da legislação vigente e fazem parte dos programas de garantia 

da qualidade do produto final. 
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Todas estas orientações condizentes às BPF precisam estar elencadas, registradas e 

arquivadas nas agroindústrias e para tanto todas as medidas a serem adotadas devem estar 

retratadas para cada empresa em um Manual de Boas Práticas de Fabricação. É imprescindível 

que a agroindústria registre seu comprometimento com as BPF por meio da elaboração de um 

manual próprio, que especifique todos os procedimentos de controle para cada etapa do 

processamento (MACHADO et al., 2015). Conforme a ANVISA (2004) é um documento 

exclusivo e intransferível, e deve estar acessível aos funcionários envolvidos e disponível à 

autoridade sanitária, quando requerido. 

O Manual de Boas Práticas é um documento que descreve o trabalho executado no 

estabelecimento e a forma correta de fazê-lo. Deste modo, nele pode-se ter informações gerais 

sobre como é feita a limpeza, o controle de pragas, da água utilizada, os procedimentos de higiene 

e controle de saúde dos funcionários, o treinamento de funcionários, o que fazer com o lixo e 

como garantir a produção de alimentos seguros e saudáveis (ANVISA, 2012). 

Como instrumento para se verificar as Boas Práticas, é utilizada a ficha de inspeção ou 

“checklist” para a área de alimentos, nos permitindo assim, realizar uma introdução preliminar 

das condições higiênico sanitárias de um estabelecimento produtor de alimentos. Esta ferramenta 

é empregada para verificar as porcentagens de conformidades e não conformidades referentes à 

legislação em vigor (SENAC, 2001). Esta avaliação inicial permite identificar itens não 

conformes e, a partir dos dados coletados, executar ações corretivas para adequação dos mesmos 

na busca pela eliminação ou redução dos riscos físicos, químicos e biológicos que possam 

comprometer os alimentos e a saúde do consumidor (GENTA et al.., 2005). 

Bento Gonçalves é referência na questão de regularização de agroindústrias, e alcançou 

o patamar como município que tem o maior número de estabelecimentos nesse formato, com isto 

desenvolveu a marca/selo “Sabor de Bento”, onde além de agregar valor ao produto do agricultor 

familiar, busca atestar que o mesmo atenda a critérios estipulados, para que o mesmo esteja de 

acordo com a legislação vigente. Portanto o objetivo deste trabalho foi diagnosticar as não 

conformidades encontradas nas agroindústrias que possuem o selo Sabor de Bento na cidade de 

Bento Gonçalves/RS como subsídios para a elaboração de cada Manual de Boas Práticas de 

Fabricação de acordo com a legislação vigente, visto ser o manual uma ferramenta de gestão e 

registro dos processos para cada indústria. . 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

Diagnosticar as não conformidades em agroindústrias que possuem o selo “Sabor de 

Bento” na cidade de Bento Gonçalves/RS para a confecção do Manual de Boas Práticas de 

Fabricação.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

● Levantamento das não conformidades; 

● Identificação de pontos onde há maior inadequação quanto as BPF. 

● Avaliação do grau de cumprimento da legislação vigente, com relação as BPF. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

3.1 Selo Sabor de Bento 

 

Para enaltecer o trabalho do produtor, agregar maior valor ao turismo e garantir produtos 

de procedência a quem os consomem, em março de 2013 a Prefeitura de Bento Gonçalves, 

através das secretarias de Desenvolvimento da Agricultura e de Turismo, criou o Selo Sabor de 

Bento, o programa alcança a marca de 35 agroindústrias familiares cadastradas até o momento. 

O projeto foi desenvolvido também para que os produtores saíssem da ilegalidade, 

comercializando seus produtos na clandestinidade, e por conseguinte gerando riscos a população. 

A marca/selo Sabor de Bento é propriedade da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, 

e tem por objetivo valorizar o produto agroindustrial local e atestar que o mesmo esteja de acordo 

com a legislação vigente. O selo evita que os produtos sofram prejuízos devido à concorrência 

desleal e os consumidores ficam protegidos, pois o selo é a garantia de estar comprando um 

produto de qualidade (SEMTUR, 2011). 

A Lei Municipal nº 5560/2013 e o Decreto 8221/2013, tratam da criação e uso da 

certificação “Selo Sabor de Bento”, definindo as responsabilidades e as regras para a utilização 

do Selo 

Critérios para participar do programa 

▪Preenchimento de uma ficha de inscrição, a ser fornecida pela Secretaria Municipal de 

Agricultura; 

▪Certificação SIM para produtos de origem animal; 

▪Alvará sanitário para produtos de origem vegetal/ farináceos; 

▪Cursos na área de higiene e segurança alimentar, de acordo com a legislação em vigor (para 

renovação do contrato); 

▪Aprovação da Inspeção específica pelo órgão fiscalizador (para renovação do contrato). 

Conforme a edição do Prêmio Empreendedor do Sebrae, o principal objetivo do projeto 

Selo Sabor de Bento é valorizar as agroindústrias familiares do município, através de certificação 

da qualidade dos seus produtos, e sucessivamente:  

- Estimular a adesão ao Programa Municipal da Agroindústria Familiar (PMAF); - Proporcionar 

maior visibilidade dos produtos;  

- Oportunizar a ampliação do mercado;  
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- Criar uma marca que valorize os produtos locais;  

- Agregar valor aos produtos;  

- Estimular o consumo dos produtos certificados;  

- Ofertar para a população produtos de qualidade e com procedência;  

- Facilitar o acesso Programa Estadual Selo Sabor Gaúcho;  

- Estimular o consumo dos produtos locais.  

Um dos principais desafios enfrentados e/ou superados pelo projeto, foi a aceitação e 

convencimento das agroindústrias da importância das boas práticas de manipulação de alimentos 

e dos benefícios do programa (SEBRAE, 2012). 

 

3.2 Agroindústria Familiar 

 

Os municípios da Serra gaúcha concentram o maior número de agroindústrias do estado. 

O diferencial está na característica das pequenas propriedades familiares, onde Bento Gonçalves 

ostenta o título de capital gaúcha das agroindústrias. A cidade tem o maior número de 

estabelecimentos familiares regulares de produtos agrícolas do Estado. 

 Inserida em um mercado bastante competitivo, a agricultura familiar necessita de forte 

diversificação na produção e de diferenciação de seus produtos. Uma das formas de diferenciação 

é a agroindústria familiar, que é uma alternativa para incrementar a renda da família e um meio 

de utilização dos produtos excedentes (NEUMANN et al.., 2007).  

Gazolla e Pelegrini (2008) consideram agroindústria familiar como uma atividade de 

produção de produtos agropecuários com consequente transformação destes em derivados 

alimentares de diversos tipos, ocorrendo, nesse processo, a agregação de valor ao produto final. 

Além disso, deve-se ressaltar que nestes empreendimentos há grande relevância do trabalho e da 

gestão por parte do próprio núcleo familiar que é o que empresta sentidos, significados e as 

estratégias que serão adotadas nesta atividade. 

A agricultura familiar desenvolveu características próprias em seu modo de transformar 

a matéria-prima produzida em seus estabelecimentos, direcionando para a sua alimentação e para 

o mercado consumidor produtos diferenciados, adquirindo características sensoriais marcantes e 

muito apreciadas. Em decorrência de uma melhor utilização do potencial da propriedade, 

originam-se lucros oriundos de uma produção direta, sem intermediários. Nesse sentido, destaca-

se o Decreto 49.341/2012, ao definir agroindústria: 
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Agroindústria familiar: o empreendimento de propriedade ou posse de agricultor (es) 

familiar(es) sob gestão individual ou coletiva, localizado em área rural ou urbana, com 

a finalidade de beneficiar e/ou transformar matérias -primas provenientes de explorações 

agrícolas, pecuárias, pesqueiras, aquícolas, extrativistas e florestais, abrangendo desde 

os processos simples até os mais complexos, como operações físicas, químicas e/ou 

biológicas (RIO GRANDE DO SUL, Art. 2°, Lei n° 13.921 de 17 de Janeiro de 2012). 

 

Perez et al.. (2009), discorre sobre a questão estrutural que se configura como o maior 

obstáculo para adequação das agroindústrias familiares às normas sanitárias, sendo um dos 

principais motivos para que permaneçam na clandestinidade. A autora refere que as 

agroindústrias de pequeno porte são enquadradas em normas de legislação semelhantes às 

grandes indústrias. Sendo assim, as diferenças e particularidades entre os setores são 

desconsideradas. Garvin (2002) expõe que a conformidade é uma importante dimensão da 

qualidade, já que reflete o grau em que o projeto e as características operacionais de um produto 

respeitam os padrões preestabelecidos. 

Com relação as BPF, Machado et al. (2015) destacam que as recomendações das Boas 

Práticas de Fabricação na agroindústria de alimentos devem ser compreendidas pelo 

empreendedor rural como uma ferramenta que lhe permitirá agregar qualidade aos alimentos 

processados e, pelos consumidores, como uma garantia de que está consumindo alimentos 

seguros. Para Crosby (1999), a qualidade está atrelada à conformidade com as especificações dos 

produtos e processos, que por sua vez dependem dos requisitos dos clientes/usuários finais. 

 

3.3 Segurança dos Alimentos 

 

Segundo Evangelista (2008), o controle de qualidade em alimentos é um sistema de 

proteção ao produtor e ao consumidor, tendo como principal objetivo assegurar a fabricação de 

alimentos de excelente padrão e de propiciar ao consumidor, produto em condições de cumprir a 

sua finalidade de alimentar e nutrir. 

O conhecimento sobre segurança dos alimentos é de extrema importância para que a 

manipulação do alimento esteja segura em todas as fases, pois cada etapa necessita de diferentes 

mecanismos de controle para forçar a prática de manipulação segura. A mensagem fundamental 

para qualquer empresário da área alimentícia é de que produzir alimento é complexo e requer 

vigilância constante, compromisso e empenho (JACOB; MATHIASEN; POWELL, 2010). 

Por isso, a primeira etapa para a obtenção de alimentos seguros é a implantação das Boas 

Práticas de Fabricação (BPF), para que desta forma possa se evitar problemas relacionados à 
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contaminação de alimentos. Portanto, alimento seguro é aquele que não representa risco à saúde 

e à integridade física do consumidor, sendo ele produzido e usado sob condições que garantam 

o controle de perigos, podendo estes serem enquadrados como perigos físicos, perigos químicos 

e perigos biológicos. 

Os Perigos Físicos, são classificados como corpos estranhos, ou seja, alguma coisa solida 

que possui consistência e que não faz parte do alimento, capazes de machucar o consumidor ou 

causar algum dano. Os perigos físicos assim como os químicos e biológicos, podem contaminar 

um alimento em qualquer fase da sua produção (ROOBS, P, et. al. 2005). 

Os Perigos Químicos, são contaminantes de natureza química e os principais são: resíduos 

de agrotóxicos, metais pesados e lubrificantes. O acúmulo destes resíduos no corpo pode causar 

câncer, alergias, aborto, deformação em fetos, entre outras doenças. Em doses altas podem causar 

intoxicação aguda, envenenamento ou morte (ANVISA, 2015). 

Para Souza (2005), os Perigos biológicos podem tornar um alimento alterado (com perda 

das características organolépticas próprias e de seu valor comercial) e até ocasionar, no 

consumidor, infecções e intoxicações alimentares, dependendo do seu nível de contaminação 

microbiana e de suas características.  

  Para Marinho et al.., (2015), o perigo biológico é o que representa maior risco à saúde da 

população, dentre os diferentes agentes causadores de DTA estão os microrganismos patogênicos 

e suas toxinas, agentes químicos, físicos ou biológicos. Segundo Forsythe (2013), o perigo 

biológico é o mais significativo, encontrando-se uma ampla variedade de gêneros e espécies com 

diferentes patogenias, períodos de incubação e duração de sintomas. 

 

3.4 Doenças veiculadas por alimentos (DVA) 

 

A alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos para a proteção e promoção da 

saúde, possibilitando assim um potencial de qualidade de vida para cada indivíduo (MARCHI et 

al., 2011). Todavia, os alimentos podem sofrer contaminações ao longo das etapas de elaboração, 

facilitando assim o desenvolvimento de doenças de origem alimentar (FLORES ; MELO, 2015). 

Consonante a Organização Mundial da Saúde (OMS) as doenças transmitidas por 

alimentos são aquelas de natureza infecciosa ou tóxica causadas pela ingestão de alimentos ou 

água contaminados por agentes biológicos, químicos e físicos, representando um sério risco à 

saúde (BRASIl, 2010). 
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Progressivamente os alimentos sofrem processos de manipulação e industrialização, 

possibilitando assim, maiores chances de contaminação e crescimento de patógenos (Machado, 

2013). O contato das mãos do manipulador com o alimento é primordial no que tange a sua 

contaminação (OLIVEIRA, 2010). No decorrer de todas as etapas de elaboração inclusive após 

o seu término os alimentos podem sofrer contaminações (FLORES ; MELO, 2015). 

Conforme Forsythe (2000), os alimentos contaminados aparentemente são normais, 

apresentam odor e sabor normais e, consequentemente o consumidor não está devidamente 

esclarecido ou consciente dos perigos envolvidos, não consegue identificar qual alimento poderia 

estar contaminado em suas últimas refeições. Sendo assim, torna-se difícil rastrear os alimentos 

responsáveis pelas toxinfecções ocorridas. 

A figura 1 mostra a série histórica de surtos de Doenças Veiculadas por Alimentos que 

ocorreram no Brasil de 2009 à 2018, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde (2018). 

      Figura 1 - Série histórica de surtos de DTA. Brasil, 2009 a 2018* 

 

       Fonte – Sinan/SVS/Ministério da Saúde (2018) 

 

A multiplicidade de agentes causais e as suas associações a alguns dos fatores citados 

resultam em um número significativo de possibilidades para a ocorrência das DTA, infecções ou 

intoxicações que podem se apresentar de formas crônica ou aguda, com características de surto 

ou de casos isolados, com distribuição localizada ou disseminada e com formas clínicas diversas 

(BRASIL, 2010). 
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O Gráfico 1 mostra as notificações de DVA do ano de 2009 à 2018, segundo os dados 

divulgados pelo Ministério da Saúde (2018). 

 

Gráfico 1 – Notificações de DVA 

 

Fonte – Sinan/SVS/Ministério da Saúde (2018) 

Costalunga (2002) discorre sobre a incidência de doenças que possuem relação ao 

consumo de alimentos que crescem anualmente. A maioria dos casos de doenças transmitidas 

por alimentos (DTA), entretanto, não são notificadas, pois muitos organismos patogênicos 

presentes nos alimentos causam sintomas brandos, fazendo com que a vítima não busque auxílio 

médico. 

O Gráfico 2 mostra a distribuição dos agentes etiológicos mais identificados em surtos de 

DVA nos anos entre 2009 à 2018, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde (2018). 
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    Gráfico 2 – Agentes etiológicos mais identificados nos surtos de DVA. 

 

     Fonte – Sinan/SVS/Ministério da Saúde (2018) 

 

Segundo o Ministério da Saúde no Brasil, a maioria das doenças transmitidas por 

alimentos são causadas por bactérias (principalmente por Salmonella,Escherichia coli e 

Staphylococcus). No entanto, há também surtos de doenças transmitidas por alimentos (DTA) 

causados por vírus (rotavírus e norovírus) e, em menor proporção, por substâncias químicas. 

 

3.5 Boas Práticas de Fabricação 

 

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) é um termo originado do Inglês Good 

Manufacturing Pratices (GMP), usado para designar um conjunto de ações e critérios que 

objetiva, especialmente, assegurar a qualidade de produtos e serviços que lidam diretamente com 

a manipulação de alimentos ou produtos farmacêuticos (ANVISA 2006). 

Com relação a implementação das BPF, os primeiros sinais no mundo ocorreram em 

1963, quando os Estados Unidos publica as suas Good Manufacturing Pratices (GMP). Elas se 

constituíam de recomendações para a prática de processos de controle de qualidade e foram 

incorporadas ao arcabouço legal após a sua publicação pelo o FDA, em 1973. Assim, a partir 

década de 70 se observa um desenvolvimento e estruturação das BPF em diversos países. 

Destaca-se como marco histórico a “28ª Assembleia Mundial de Saúde, promovida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), realizada em maio de 1975 (WHO 28.65). 
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Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2006), as Boas Práticas de 

Fabricação são um conjunto de procedimentos que devem ser seguidos por manipuladores, 

produtores e prestadores de serviço, nas indústrias alimentícias, de forma a garantir a integridade 

e segurança do produto final. Estes procedimentos abrangem desde a chegada da matéria prima, 

insumos, processamento, armazenamento e transporte do produto acabado. No Brasil, as BPFs 

são regidas pelas portarias 1428/93-MS e 326/97-SVS/MS e pelas resoluções 275/2002 – RDC 

e 216/2004 - RDC que são fiscalizados pela ANVISA. 

 

3.6 Manual de Boas Práticas de Fabricação 

 

A criação do Manual de Boas Práticas de Fabricação foi recomendada pelo Ministério da 

Saúde através da Portaria n°1428 de 26 de novembro de 1993, a qual determina em seu artigo 2° 

"que os estabelecimentos relacionados a área de alimentos adotem, sob responsabilidade técnica, 

as suas Boas Práticas de produção e/ou Prestação de Serviços, seus Programas de Qualidade, e 

atendam aos PIQ's (Padrão de Identidade e Qualidade) para Produtos e Serviços na Área de 

Alimentos". Em seguida, o Ministério da Saúde lançou a Portaria Ministerial n°326 de 30 de 

julho de 1997, que estabelece "Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-sanitárias e 

de Boas Práticas de Fabricação para estabelecimento e de Produtos Industrializadores de 

Alimentos" (BATISTA, 2003), que, define as condições técnicas para elaboração do manual de 

boas práticas.  

O Manual de Boas Práticas de Fabricação é o documento que descreve as operações 

realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos sanitários dos edifícios, a 

manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água 

de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, controle da higiene e saúde 

dos manipuladores e o controle e garantia de qualidade do produto final (BRASIL, 2002). 

No manual, de caráter descritivo, é apresentada a agroindústria, localização, produtos, 

instalações, podendo estar declaradas as suas políticas. Nele deverão estar descritas as operações 

realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários das 

edificações; a manutenção e a higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios; o 

controle da água de abastecimento; o controle integrado de pragas e vetores; a capacitação 

profissional, o controle da higiene e a saúde dos manipuladores; o manejo dos resíduos e o 

controle e garantia de qualidade do alimento preparado. (MACHADO et al., 2015). 
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3.7 Procedimentos Operacionais Padrão 

 

Com o intuito de garantir a qualidade dos alimentos, a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA 

COLEGIADA (RDC) 216 (ANVISA, 2004) exige que as unidades de Alimentação e Nutrição 

possuam manual de BPF e de Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s), devendo  estar 

disponíveis em local de fácil acesso aos funcionários e à fiscalização. De acordo com esta RDC, 

os POP’s devem conter as instruções sequenciais das operações e a frequência de execução, 

especificando o nome, o cargo e ou a função dos responsáveis por cada atividade. Estes POP`s, 

devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável do estabelecimento, bem como os 

registros devem permanecer arquivados. 

 

3.8 Legislação 

 

As BPF são obrigatórias pela legislação brasileira, para todas as indústrias e 

estabelecimentos de alimentos e estão elencadas nas portarias nº1428/93, nº326/97, nº368/97, 

Portaria CVS nº 6/99 e nas Resoluções da Direção Colegiada RDC nº 275/2002 e nº 216/2004. 

O Brasil é membro do Codex Alimentarius, referência mundial no que diz respeito a 

elaboração e atualização da legislação e regulamentação de alimentos.  

O Codex Alimentarius é um programa conjunto da Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), criado em 1963, com o objetivo de estabelecer normas internacionais na área 

de alimentos, incluindo padrões, diretrizes e guias sobre Boas Práticas e de Avaliação 

de Segurança e Eficácia. Seus principais objetivos são proteger a saúde dos 

consumidores e garantir práticas leais de comércio entre os países. Atualmente, 

participam do Codex Alimentarius 187 países membros e a União Europeia, além de 

238 observadores (57 organizações intergovernamentais, 165 organizações não 

governamentais e 16 organizações das Nações Unidas). (ANVISA, 2016) 

A legislação de alimentos de acordo com a Portaria CVS-6/99, de 10.03.99 estabelece os 

critérios de higiene e de boas práticas operacionais para alimentos 

produzidos/fabricados/industrializados/manipulados e prontos para o consumo. 

As RDCs objetivam constantemente a proteção à saúde da população. Deste modo, a 

RDC-216/04 estabelece procedimentos de Boas Práticas para serviços de alimentação a fim de 

garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado (MS, 2004). Tendo como 
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âmbito de aplicação os serviços de alimentação que realizam algumas das seguintes atividades: 

manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à 

venda e entrega de alimentos preparados ao consumo, tais como cantinas, bufês, comissarias, 

confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatéssens, lanchonetes, padarias, 

pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres (RDC-216/04). 

Cabe à Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a missão de proteger e 

promover a saúde da população, garantindo a segurança sanitária de produtos e serviços 

(ANVISA, 2004). 

A portaria nº1428/93 dispõe sobre as diretrizes gerais para o estabelecimento de Boas 

Práticas de Produção e Prestação de Serviço na área de alimentos; enquanto o Ministério da 

Saúde (MS) por meio da portaria SVS/MS nº326, de 1997, aprova o regulamento técnico das 

Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de fabricação para estabelecimentos produto 

ores/industrializadores de alimentos; e a portaria nº 368, de 1997, aprova o Regulamento Técnico 

sobre as condições higiênico- sanitárias e de boas práticas para estabelecimentos 

elaboradores/industrializadores de alimentos. 

O Decreto Federal n° 7.216/2010, normativa o Sistema Unificado de Atenção a Sanidade 

Agropecuária (SUASA), incorporando sobre os serviços de inspeção, “o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como instância central e superior, avaliará, a qualquer 

tempo, a condição sanitária ou fitossanitária, ou a equivalência dos sistemas sanitários 

agropecuários, adotadas pelas instâncias intermediárias e locais” (DECRETO Nº 7.216, 2010) 

O Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de 

Pequeno Porte (SUSAF), regulamentado pelo Decreto Estadual n° 49340 de 05 de julho de 2012, 

permite aos estabelecimentos registrados nos Serviços de Inspeção Municipais e que estejam 

engajados neste Sistema, o comércio em todo o território do estado do Rio Grande do Sul, o que 

só caberia àqueles registrados na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 

(SEAPDR) por meio do Serviço Estadual de Inspeção (CISPOA). Para que os municípios 

obtenham, de forma voluntária a adesão a este Sistema, é necessária a comprovação da 

equivalência junto à SEAPDR dos seus processos e procedimentos de inspeção e fiscalização 

(RIO GRANDE DO SUL, 2017b). 

A Lei N.º 13.921, de 17 de janeiro de 2012 institui a Política Estadual de Agroindústria 

Familiar no Estado do Rio Grande do Sul, que tem por finalidade a agregação de valor à produção 

agropecuária, à atividade pesqueira e aquicultura e extrativista vegetal, com vista ao 
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desenvolvimento rural sustentável, à promoção da segurança alimentar e nutricional da 

população e ao incremento à geração de trabalho e renda. 

Segundo LEI MUNICIPAL N°. 5553, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013 de Bento Gonçalves 

“Está obrigado à habilitação sanitária todo agricultor familiar e o estabelecimento agroindustrial 

rural de pequeno porte que produza, beneficie, prepare, transforme, manipule, fracione, receba, 

embale, reembale, acondicione, conserve, armazene, transporte ou exponha à venda produtos de 

origem vegetal e/ou animal adicionados ou não de produtos de origem vegetal” (BENTO 

GONÇALVES, 2013). 

Como instrumento para se verificar as Boas Práticas, é utilizada a ficha de inspeção ou 

“checklist” para a área de alimentos, nos permitindo assim, realizar uma introdução preliminar 

das condições higiênico sanitárias de um estabelecimento produtor de alimentos. Esta ferramenta 

é empregada para verificar as porcentagens de conformidades e não conformidades referentes à 

legislação em vigor (SENAC, 2001). Este consta no anexo I da Resolução RDC nº 275, de 21 de 

outubro de 2002, pautando os seguintes itens: 

Área externa: 

Conforme Fonseca (2004), a área ao redor do estabelecimento deverá estar livre de odores 

e focos de insalubridade. Os estabelecimentos devem situar-se em áreas isentas de substâncias 

potencialmente tóxicas e de outros contaminantes, e as áreas circundantes não devem oferecer 

condições de atração, acesso, proliferação e abrigo para pragas e vetores (SOUZA, 2013). O 

acesso ao interior do local deverá ser direto e independente, isto é, não comum às outras áreas, 

como por exemplo, a residência (FONSECA, 2004). 

O local deverá ser cercado para evitar a entrada de animais ou insetos. As áreas 

circundantes deverão facilitar as operações de recebimento dos insumos, da manutenção e 

limpeza do estabelecimento (SILVA JÚNIOR, 2005). 

Instalações internas: 

Conforme Machado et al. (2015) a planta baixa da agroindústria deve possibilitar um 

fluxo contínuo da produção, de forma que não haja contato do produto processado com a matéria-

prima no ambiente de processamento. Deve prever um bloqueio sanitário para a entrada exclusiva 

do pessoal diretamente envolvido no processamento. 

Segundo Assis (2006), a edificação, instalação, equipamentos, móveis e utensílios devem 

ser adequados, contribuindo assim para a segurança dos alimentos. A edificação e a instalação 

devem ser projetadas de forma a possibilitar um fluxo ordenado e sem cruzamentos em todas as 
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etapas de preparação de alimentos e facilitar as operações de manutenção, limpeza e, quando for 

o caso, desinfecção. 

As paredes devem possuir um revestimento impermeável com acabamento liso e de cores 

claras. O piso deve ser resistente, de fácil lavagem, antiderrapante, ralos devem ser desconectados 

e telados ou tampados. Devem ser usados ralos sifonados com tampas removíveis em todas as 

instalações (MACHADO et al. 2015). 

Segundo Souza (2013), Os pisos devem ter inclinação suficiente em direção aos ralos 

para não permitir que a água fique estagnada. Não é permitida a utilização de papelão, tapetes, 

carpetes ou outros materiais não sanitários para forração de pisos. 

Silva Junior (2002), discorre sobre forros e tetos que devem ter acabamento liso, 

impermeável, lavável de cores claras e em bom estado de conservação. Devem ser isentos de 

goteiras, vazamentos, umidades, trincas rachaduras, bolor e descascamento. 

As instalações físicas como piso, parede e teto devem possuir revestimento liso, 

impermeável e lavável. Devem ser mantidos íntegros, conservados, livres de rachaduras, trincas, 

goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, dentre outros e não devem transmitir 

contaminantes aos alimentos (BRASIL, 2004). 

Souza (2013) com relação as portas e as janelas discorre que devem ser mantidas 

ajustadas aos batentes, providas de telas milimétricas, as telas devem ser removíveis para facilitar 

a limpeza periódica, devem possuir malha de 2 milímetros, ser construídas com material 

resistente e de fácil limpeza, ser mantidas íntegras e ajustadas aos batentes. As janelas devem 

estar protegidas de modo que os raios solares não incidam diretamente sobre os funcionários, 

alimentos e equipamentos sensíveis ao calor. 

Segundo Pinheiro (2010), as instalações elétricas não devem apresentar fios expostos, 

sendo protegidas por tubulações que permitam a higienização sem riscos de choque. A 

iluminação da área de preparação deve proporcionar a visualização de forma que as atividades 

sejam realizadas sem comprometer a higiene e as características sensoriais dos alimentos 

(SOUZA, 2013). 

Pinheiro (2010) descreve sobre o planejamento da ventilação na área de manipulação e 

preparo de alimentos, que deve garantir um fluxo de ar linear direcionado das áreas limpas para 

as áreas sujas, e os equipamentos de ar refrigerado devem ser posicionados de forma a não incidir 

diretamente sobre os alimentos. É proibida a utilização de ventiladores nas áreas onde são 

realizadas as atividades de pré-preparo, preparo e embalagem de alimentos (SOUZA, 2013). 
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O sistema de esgotamento deve ser bem dimensionado para que não haja entupimentos 

dos ralos com evasão da água contaminada para a área de produção de alimentos. As caixas de 

gordura não podem ser instaladas dentro das áreas de manipulação ou armazenamento de 

alimentos. Devem ficar na área externa, tampadas e vedadas (PINHEIRO, 2010). 

Instalações sanitárias e vestiários para os manipuladores: 

Segundo Souza 2013, as instalações sanitárias e os vestiários não devem se comunicar 

diretamente com a área de preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios, devendo ser 

mantidos organizados e em adequado estado de conservação. As portas externas devem ser 

dotadas de fechamento automático. 

Deverão dispor de vaso sanitário, pia, papel higiênico, lixeira com tampa acionada com 

pedal, mictórios com descarga, pia para lavar as mãos, sabonete líquido ou antisséptico, papel 

toalha de cor clara e não reciclado (SILVA JÚNIOR, 2005). 

Lavatórios de mãos: 

Conforme Souza (2013), devem existir lavatórios exclusivos para a higiene das mãos na 

área de manipulação, em posições estratégicas em relação ao fluxo de preparo dos alimentos e 

em número suficiente de modo a atender toda a área de preparação. 

Os lavatórios devem possuir sabonete líquido inodoro antisséptico ou sabonete líquido 

inodoro e produto antisséptico, toalhas de papel não reciclado e coletor de papel acionado sem 

contato manual (BRASIL, 2004). 

Controle de vetores e pragas: 

Devem existir barreiras que bloqueiem a entrada de vetores e pragas, bem como correto 

gerenciamento do lixo e controle de pragas realizado por empresa especializada (BRASIL, 2002). 

O programa de controle de vetores e pragas urbanas deve ser constituído de medidas 

preventivas e corretivas, ser desenvolvido de forma contínua e contemplar todas as medidas 

necessárias para impedir a atração, o acesso, o abrigo e a proliferação de vetores e pragas urbanas 

e minimizar a necessidade da aplicação de saneantes desinfetantes (SOUZA, 2013) 

Segundo Neto (2003), a qualidade e a segurança dos alimentos pode estar comprometida 

na presença de qualquer tipo de praga e essas podem ser vetores de micro-organismos 

patogênicos e deteriorantes que causam doenças para o consumidor, podendo, também, diminuir 

a vida útil do produto. 

Potabilidade água: 
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O abastecimento de água potável deve ser ligado à rede pública, ou outra fonte com 

potabilidade atestada (ABERC, 2009). Conforme Fonseca (2004), os reservatórios de 

abastecimento de água devem ser verificados quanto a rachaduras e vazamentos, além disso, deve 

ser a garantida a higienização dos mesmos de forma periódica. 

O reservatório de água deve ser edificado e ou revestido de materiais que não 

comprometam a qualidade da água, conforme legislação específica. Deve estar livre de 

rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos dentre outros defeitos e em adequado 

estado de higiene e conservação, devendo estar devidamente tampado. O reservatório de água 

deve ser higienizado, em um intervalo máximo de seis meses, devendo ser mantidos registros da 

operação (BRASIL, 2004). 

Manejo de Resíduos: 

O lixo deve ser removido quantas vezes for necessário, em recipiente apropriado e 

devidamente tampado. Não deve sair da produção pelo mesmo local em que entram as matérias-

primas e não deve ser levado no contrafluxo das áreas de pré-preparo e preparo dos alimentos, 

devido ao grande risco de contaminação cruzada (NETO, 2003). De acordo com SENAC (2001), 

a área destinada para armazenamento diário de resíduos deve ser localizada em local de fácil 

remoção e revestida de material lavável. 

Os estabelecimentos devem contribuir para a minimização da geração de resíduos, sendo 

responsáveis pela separação, acondicionamento e destino correto do lixo reciclável e lixo 

orgânico nas áreas internas e externas (SOUZA, 2013). 

Equipamentos, móveis e utensílios: 

Conforme Pinheiro (2010), discorre sobre a escolha dos equipamentos que deve ser feita 

de forma criteriosa, dando-se preferência a modelos que apresentem acabamento sanitário, ou 

seja, sem cantos, bordas ou emendas que possam dificultar a limpeza e propiciar o acúmulo de 

resíduos, o que favorece a proliferação de microrganismos. 

As superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios utilizados na preparação, 

embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e exposição à venda dos alimentos devem 

ser lisas, impermeáveis, laváveis e estar isentas de rugosidades, frestas e outras imperfeições que 

possam comprometer a higienização dos mesmos e serem fontes de contaminação dos alimentos. 

(BRASIL, 2004). Segundo Souza (2013), as empresas devem dispor dos instrumentos de 

medição necessários para o controle dos processos produtivos realizados em suas instalações, 
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tais como balanças, relógios, pHmetros, termômetros, termo-higrômetros, higrômetros, entre 

outros. 

Não é permitido o uso de equipamentos e utensílios de MADEIRA e vidro ou fabricados 

com material poroso, esmaltado ou susceptível à oxidação ou calor nas etapas de fracionamento, 

pré-preparo, preparo e porcionamento. Não é permitida a utilização de equipamentos e utensílios 

de amianto, bem como a utilização de termômetros de vidro (SOUZA, 2013). 

Os utensílios destinados ao uso de produtos não comestíveis, produtos de limpeza ou 

produtos contaminantes, devem estar devidamente identificados e destinados exclusivamente 

para a finalidade específica a que se destina, não podendo ser utilizados em outras operações 

(ABERC, 2009). 

Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios : 

A área de preparação do alimento deve ser higienizada quantas vezes forem necessárias 

e imediatamente após o término do trabalho (BRASIL, 2004). 

Durante a manipulação de alimentos é proibido realizar a lavagem das instalações. A 

limpeza para remoção de sujidades ou resíduos de alimentos deve ser feita de forma a evitar a 

contaminação cruzada. A periodicidade e os métodos de higienização devem ser compatíveis 

com os processos de produção e com as propriedades das matérias-primas, superfícies e produtos 

utilizados (SOUZA, 2013). 

A higienização deverá assegurar a eliminação das sujidades visíveis e não visíveis e a 

destruição de microrganismos patogênicos e de deterioração até níveis que não coloquem em 

risco a saúde dos consumidores (ANDRADE, 2008). As ferramentas utilizadas para higienização 

de piso e ralos devem ser distintas daquelas que são usadas nos equipamentos e utensílios, pois 

estes entram em contato com os alimentos (BRASIL, 2004). 

Manipuladores: 

Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes compatíveis 

à atividade, conservados e limpos. Os uniformes devem ser trocados, no mínimo, diariamente e 

usados exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento. As roupas e os objetos 

pessoais devem ser guardados em local específico e reservado para esse fim. Os uniformes devem 

ser utilizados somente nas dependências do estabelecimento durante a jornada de trabalho e de 

forma a evitar a contaminação dos mesmos (SOUZA, 2013). 

Todo o pessoal da agroindústria envolvido no processamento deve receber treinamento 

periódico e constante sobre as práticas sanitárias de manipulação de alimentos e de higiene 
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pessoal que fazem parte das BPF. Os hábitos regulares de higiene devem ser estritamente 

observados e inspecionados, diariamente, pelo supervisor (responsável técnico) da agroindústria. 

Todos os manipuladores devem ser orientados sobre a não utilização de anéis, relógios, brincos 

e pulseiras, tanto para evitar que se percam no alimento (perigo físico), como para prevenir a 

contaminação do alimento que está sendo manipulado (perigo biológico). (MACHADO et al. 

2015). 

Fluxo de produção: 

Os serviços de alimentação devem especificar os critérios para avaliação e seleção dos 

fornecedores de matérias-primas, ingredientes e embalagens. O transporte desses insumos deve 

ser realizado em condições adequadas de higiene e conservação. No ato do recebimento de 

matérias primas, ingredientes, alimentos industrializados ou prontos para consumo, devem ser 

conferidas e registradas em planilhas próprias (SOUZA, 2013). 

Conforme Souza (2013), os alimentos, matérias-primas, ingredientes, embalagens para 

alimentos e descartáveis devem ser armazenados em local organizado, com iluminação, 

temperatura, umidade e ventilação adequadas, dimensão compatível com o volume armazenado, 

isolado por barreiras físicas do ambiente externo e das demais áreas com atividades distintas. 

Documentos: 

Registros e documentos adequados possibilitam, muitas vezes, a resolução rápida de 

problemas (MACHADO et al. 2015). Os serviços de alimentação devem dispor de Manual de 

Boas Práticas e de Procedimentos Operacionais Padronizados. Esses documentos devem estar 

acessíveis aos funcionários envolvidos e disponíveis à autoridade sanitária, quando requerido. 

Os POP devem conter as instruções seqüenciais das operações e a freqüência de execução, 

especificando o nome, o cargo e ou a função dos responsáveis pelas atividades. Devem ser 

aprovados, datados e assinados pelo responsável do estabelecimento (BRASIL, 2004) 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento da pesquisa 

 

Conforme as classificações de Creswell (2010), esta pesquisa tem enfoque quantitativo 

descritivo. De acordo com o autor, enfoque quantitativo é quando as análises quantitativas são 

interpretadas de acordo com as previsões iniciais e os estudos anteriores. A interpretação é uma 

explicação sobre como os resultados se encaixam no conhecimento existente.  

 

4.2 Local de estudo 

 

A presente pesquisa teve início do projeto de pesquisa e extensão universitário intitulado 

como: “Capacitação e Atualização em Boas Práticas (BP) e Boas Práticas de Fabricação (BPF) 

para profissionais que atuam na área de Alimentos. Capacitação em Boas Práticas para 

merendeiras e auxiliares que atuam na educação infantil”, onde são ministrados cursos abordando 

temas como: doenças veiculadas por alimentos, cuidados com alimentos, boas práticas na 

manipulação de alimentos, higiene e saúde dos manipuladores, higiene de equipamentos, móveis 

e utensílios, higiene das instalações, documentos e registros obrigatórios. Tendo como objetivo 

a capacitação e atualização do manipulador de alimentos, entendendo que este profissional possui 

a importante missão de alimentar pessoas através da produção de alimentos seguros, saudáveis, 

colaborando para a saúde e qualidade de vida das mesmas. Neste contexto, proprietários das 

agroindústrias participaram do curso de capacitação perfazendo o total de 40 horas, sendo este 

um dos critérios necessários para obter o selo/marca “Sabor de Bento”. Foram visitadas vinte e 

três agroindústrias, no período de Novembro à Dezembro de 2019, na cidade de Bento 

Gonçalves/RS, estas foram avaliadas por meio de checklist para posterior confecção do manual 

de BPF. As agroindústrias produzem: minimamente processados, produtos de origem animal, 

farináceos e geleias, sendo enumeradas do número 1 ao 23.  

As visitas foram agendadas pela Secretaria Municipal da Agricultura, sempre 

acompanhadas pelo responsável da agroindústria, mostrando as dependências, relatando 

melhorias, aperfeiçoamentos na propriedade agroindustrial, respondendo às perguntas acerca do 

processo produtivo. Logo após foi preenchido o checklist, onde cada item foi marcado com uma 
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das opções: Conforme (C) refere-se aos itens que atendem aos atributos avaliados, Não Conforme 

(NC) refere-se aos itens que não atendem aos atributos na sua totalidade ou Não se Aplica (NA) 

quer dizer que o item não se aplica à situação. 

 

4.3 Produtos comercializados nas Agroindústrias 

 

Para a utilização do selo Sabor de Bento, criado pela Lei Municipal n° 5560, de 12 de 

março de 2013, nas embalagens, rótulos e materiais de divulgação de produtos oriundos da 

agroindústria familiar, é necessário atender aos critérios de participação no Programa da 

Agroindústria Familiar do Município de Bento Gonçalves, que tem o intuito de apoiar os 

pequenos empreendimentos rurais pelo processo de legalização e atividades de incentivo e 

divulgação. O selo aprova os seguimentos de: vinho colonial, sucos, minimamente processados, 

produtos de origem animal, orgânicos, farináceos e geleias. Conforme a tabela 1 podemos 

verificar o que cada agroindústria participante do estudo produz. 

Tabela 1 -  Produtos processados nas agroindústrias selo Sabor de Bento. 

Agroindústrias Produtos Processados 

Agroindústrias 1 Capeletti, tortei, tortellanes e massas lisas 

Agroindústrias 2 Capeletti, massas, biscoitos e molhos 

Agroindústrias 3 Capeletti 

Agroindústrias 4 Massas, capelettis e tortéi 

Agroindústrias 5 Pães, bolos, cucas 

Agroindústrias 6 Biscoitos, tortas, torta tirolesa, cucas 

Agroindústrias 7 Pães, cucas, biscoitos 

Agroindústrias 8 Capeletti, lasanha, tortéi e massas frescas 

Agroindústrias 9 Geleias e doces 

Agroindústrias 10 Geleias e doces 

Agroindústrias 11 Pães, biscoitos, cucas. 

Agroindústrias 12 Doces caramelados, geleias 

Agroindústrias 13 Biscoito, grostoli, torta seca, amendoim caramelado, cucas 

Agroindústrias 14 Pães, biscoitos 

Agroindústrias 15 Geleias, pães, biscoitos, bolos 

Agroindústrias 16 Capeletti, massas, pães e biscoitos 

Agroindústrias 17 Ovos coloniais 

Agroindústrias 18 Aipim congelado 

Agroindústrias 19 Pães, torta tirolesa, biscoito bolo cuca 

Agroindústrias 20 Grostoli 

Agroindústrias 21 Massas, capelettis, lasanhas 

Agroindústrias 22 Pães, biscoitos 
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Agroindústrias 23 Geleias 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Das vinte e três propriedades visitadas, em apenas uma havia auxílio de funcionários, o 

restante o trabalho era feito pela própria família e em grande maioria por mulheres (mães e 

filhas), em apenas 17% havia a presença de homens. 

Dentre todos os produtos processados, as agroindústrias são divididas em: dezessete 

produzem derivados de farináceos, quatro produzem geleias e doces cremosos, uma 

minimamente processados, uma ovos coloniais. 

Os produtos das agroindústrias são distribuídos de diversas maneiras nas suas respectivas 

regiões. Oito agroindústrias comercializam seus produtos em estabelecimentos de varejo 

(supermercados, restaurantes, mercados tradicionais); nove em feiras municipais ou de 

produtores familiares; quatro em entidades mantidas pelo município (escola); duas 

comercializam diretamente ao consumidor em seus estabelecimentos. 

 

4.4 Coleta de Dados 

 

Foi realizada a aplicação de checklist com base na Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) nº 216/2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e do anexo I da 

Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro a qual aplica-se aos estabelecimentos 

processadores/industrializadores nos quais sejam realizadas algumas das seguintes atividades: 

produção/industrialização, fracionamento, armazenamento e transporte de alimentos 

industrializados. Nessa resolução está presente a lista de verificação relativa às Boas Práticas de 

Fabricação, que foi utilizada como modo de entrevista e inspeção visual das unidades. O checklist 

está dividido em cinco grupos, edificações e instalações; equipamentos, móveis e utensílios; 

manipuladores; produção e transporte de alimento e documentação. Cada grupo contém 

subgrupos e estes, diversos itens. A representação dos grupos e subgrupos pode ser visualizada 

na tabela 2. 

Tabela 2 - Representação dos grupos e subgrupos que compõe o checklist. 

                                           GRUPO-1 EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

S
U

B
-

G
R

U
P

O

S
 

Área externa Acesso Área interna  Piso Tetos 

Paredes e 

divisórias 

Portas Janelas e 

outras 
aberturas 

Instalações 

sanitárias e 
vestiários 

Instalações 

sanitárias para 
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visitantes e 
outros 

Lavatórios na 
área de 
produção 

Iluminação e 
instalação 
elétrica 

Ventilação e 
climatização 

Higienização 
das instalações 

Controle 
integrado de 
vetores e 

pragas urbanas 

Abastecimento 
de água 

Manejo dos 
resíduos 

Esgotamento 
sanitário 

Leiaute  

                                           GRUPO-2 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

S
U

B
-G

R
U

P
O

S
 Equipamentos Móveis (mesas, 

bancadas, 
vitrines, estantes) 

Utensílios Higienização 

dos 
equipamentos, 

maquinários, e 
dos móveis e 
utensílios 

 

                                           GRUPO-3 MANIPULADORES 

  
  
 S

U
B

-G
R

U
P

O
S

 Vestuário Hábitos 
higiênicos 

Estado de 
saúde 

Programa de 
controle de 

saúde 

Equipamento 
de proteção 

individual 

Programa de 
capacitação 

dos 
manipuladores 
e supervisão 

    

                                           GRUPO-4 PRODUÇÃO E TRANSPORTE DO ALIMENTO 

S
U

B
-G

R
U

P
O

S
 Matéria-prima, 

ingredientes e 
embalagens 

Fluxo de 
produção 

Controle de 
qualidade do 
produto final 

Transporte do 
produto final 

 

                                           GRUPO-5 DOCUMENTAÇÃO 

S
U

B
-G

R
U

P
O

S
 Manual de 

Boas Práticas 
de Fabricação 

Procedimentos 

operacionais 
padronizados 

Controle de 

potabilidade 
de água 

Higiene e 

saúde dos 
manipuladores 

Manejo dos 

resíduos 

Fonte: Autora, (2020) 

 

4.5 Análise dos dados 
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Posterior à coleta, os dados foram compilados em forma de tabelas, gráficos, comparados 

de acordo com a legislação Federal, Estadual e Municipal e posteriormente avaliados 

estatisticamente por desvio padrão e média, utilizando planilha eletrônica Microsoft Excel 2010. 

5. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

5.1 Lista de Verificação  

 

De acordo com os resultados apresentados no checklist utilizado e baseado na Resolução 

da Diretoria Colegiada (RDC) nº 216/2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA e do anexo I da Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 (Anexo 1), verificou-

se as porcentagens de não conformidades das agroindústrias enumeradas de 1 à 23, nos seguintes 

aspectos: edificações e instalações; equipamentos, móveis e utensílios; manipuladores; e, fluxo 

de produção. Estando estes listados na tabela 3, seguidos da inadequação de cada agroindústria 

em relação a eles. 

Tabela 3 - Percentual de não conformidades nas Agroindustrias selo Sabor de Bento, segundo os 
itens definidos pela RDC 216/2004. 

  Edificação e 
Instalação 

Equipamentos, 
Móveis, 
utensílios 

Manipuladores Matéria-prima, 
ingredientes, 
embalagens 

Média NC 
por 
Agroindústria 

Agroindústria 1 11,95% 28,58% 14,29% 12,13% 14,82% 

Agroindústria 2 47,78% 38,10% 41,67% 39,40% 42,11% 

Agroindústria 3 39,71% 28,58% 16,67% 28,58% 33,34% 

Agroindústria 4 39,71% 19,05% 16,67% 27,28% 31,35% 

Agroindústria 5 17,40% 22,73% 14,29% 30,77% 20,62% 

Agroindústria 6 20,00% 19,05% 21,43% 36,67% 32,09% 

Agroindústria 7 28,85% 21,06% 30,77% 39,14% 37,50% 

Agroindústria 8 35,85% 28,58% 20,00% 32,15% 38,94% 

Agroindústria 9 19,65% 23,81% 27,28% 26,93% 31,25% 

Agroindústria 10 30,77% 38,10% 25,00% 24,25% 37,41% 

Agroindústria 11 11,43% 19,05% 21,43% 21,22% 16,67% 

Agroindústria 12 40,58% 33,34% 16,67% 35,49% 36,57% 

Agroindústria 13 38,89% 38,10% 16,67% 36,37% 42,54% 

Agroindústria 14 29,86% 15,79% 16,67% 29,63% 23,40% 

Agroindústria 15 19,41% 21,06% 25,00% 24,14% 21,26% 

Agroindústria 16 43,94% 33,34% 25,00% 35,49% 37,99% 

Agroindústria 17 10,00% 5,27% 14,29% 13,64% 10,40% 

Agroindústria 18 35,83% 9,10% 16,67% 22,59% 26,52% 
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Agroindústria 19 41,80% 28,58% 25,00% 33,34% 28,45% 

Agroindústria 20 40,00% 28,58% 16,67% 22,59% 32,34% 

Agroindústria 21 34,33% 20,00% 14,29% 24,25% 28,04% 

Agroindústria 22 40,30% 23,73% 25,00% 34,38% 34,59% 

Agroindústria 23 38,24% 23,73% 16,67% 31,25% 31,62% 

Média Total de 

NC 35,83% 23,73% 17,00% 29,63% 31,62% 
   Fonte: Dados da pesquisa. 

Com relação a Tabela 3, foi verificado que o grupo com maior média de NC diz respeito 

a Edificação e Instalações com 35,83% de não conformidades,  tendo como principal 

inadequação o acesso comum a outros usos em 73,00% dos locais visitados além da falta de 

istalações sanitárias e vestiários para os manipuladores e visitantes em 73,91% das 

agroindustrias. 

Conforme prevê a RDC 275/02 (BRASIL, 2002), os estabelecimentos podem ser 

aprovados quando obtêm mais de 75% de conformidade no checklist de verificação, ou seja, 

apresentam boas práticas de fabricação implantadas ou podem ser reprovados caso o índice seja 

inferior a 75% de conformidade. De acordo com a classificação prevista pela resolução, as 

agroindústrias 1, 5, 11, 14, 15 e 17 se enquadram no grupo 1, que corresponde a uma faixa de 

76% a 100% de coformidades de atendimento aos itens avaliados, enquanto o restante  pertencem 

ao grupo 2, que corresponde a uma faixa de 51% a 75% de atendimento aos itens avaliados, e 

portanto reprovadas segundo a classificação prevista pela resolução. 

 

5.1.1 Análise do grupo Edificação e Instalações 

 

O Grupo Edificação e Instalações compreende: área externa; acessos; área interna; pisos; 

tetos; paredes e divisórias; portas; janelas e outras aberturas; escadas e estruturas auxiliares; 

instalações sanitárias e vestiários para os manipuladores; instalações sanitárias para visitantes e 

outros; lavatórios na área de produção; iluminação e instalação elétrica; ventilação e 

climatização; higienização das instalações; controle integrado de pragas; abastecimento de água; 

manejo de resíduos; esgotamento sanitário e leiaute. 

A média geral de conformidade dentre todas as agroindústrias visitadas foi de 68,38%. 

Este resultado foi inferior ao observado por Santos (2014) que verificou em unidades de 
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agroindústrias familiares localizadas em Brasília/DF conformidade média de 77%, e superior ao 

estudo de Feltrin (2017) sobre adaptação de um checklist de Boas Práticas de Fabricação para 

agroindústrias familiares com potencial de adesão ao SUSAF-RS, onde o resultado de 

conformidade média foi de 59,25%.  

Grafico 3 - Percentual de não conformidades encontradas no quesito Edificação 

e Instalação, referentes as Boas Práticas de Fabricação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com os dados obtidos com aplicação da lista de verificação nas vinte e três 

agroindústrias avaliadas, tem-se o Gráfico 3, que representa os percentuais de NC verificados 

nas agroindústrias segundo o critério de Edificação e Instalação, sendo que 15 agroindústrias 

obtiveram de 30% a 45% de NC, destas, destacam-se como pontos críticos: acesso comum a 

outros usos, área interna com objetos em desuso, teto e pisos com trincas, rachaduras, não 

possuíam instalações sanitárias para manipuladores e visitantes, inexistência de lavatórios 

exclusivos na área de manipulação, bem como a falta de avisos com os procedimentos para 

lavagem das mãos. 

No trabalho de Girelli et al. (2015), no aspecto sobre edificação e instalações, observou-

se que o acesso às agroindústrias é na maior parte exclusivo, apenas 30,43% tem acesso comum 

a outros usos e, geralmente, é o mesmo da residência da família, o que ocorre de maneira oposta 

nas agroindústrias com o selo “Sabor de Bento”, sendo este o item que mais apresenta NC, ocorre 
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em 73,91% das agroindústrias visitadas, conforme ilustrado na figura 2, isto é, 26,09% das 

agroindústrias (6 do total de 23) possuem acesso direto. Conforme RDC 216 o acesso às 

instalações deve ser controlado e independente, não comum a outros usos para que se possa evitar 

o fluxo de pessoas não autorizadas na circulação da área de produção, sem EPI (equipamentos 

de proteção individual) e não uniformizadas. Um estudo sobre agroindústrias familiares no 

Estado do Espírito Santo, análogo ao que ocorre em Bento Gonçalves, verificou que alguns 

serviços de inspeção municipal permitem a produção em áreas agregadas à residência. No 

entanto, a maior parte dos serviços oficiais de inspeção exigem um local exclusivo de acesso e 

adequado às BPF (DIAS et al..,2017). 

Figura 2 - Acesso comum a outros usos, agroindústrias anexas a residência. 

 

 Fonte: Autora (2019) 

Em alguns casos pode ser observado que haviam proprietários que utilizavam suas 

agroindústrias como uma “extensão” de suas residências, pois além de estarem anexas a elas, no 

local era observado alimentos, bem como utensílios que não faziam parte do que era processado 

nas agroindústrias como demonstrado na figura 3. Observou-se a presença de animais domésticos 

nos arredores de 80% das agroindústrias, situação semelhante foi observada por Fernandes 

(2005) e Rojas (2007), que diagnosticaram a presença de animais domésticos nos arredores das 

unidades de produção, como cães, gatos, entre outros, ambos os autores vincularam este fato à 

proximidade da agroindústria com a residência dos proprietários. 
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Figura 3 - Produtos guardados nas agroindústrias que 

não fazem parte das mesmas. Aipim congelado, sucos e 
achocolatados em agroindústrias que processam 
farináceos. 

 

Fonte: Autora (2019) 

As inadequações que culminaram em 43% de NC na área interna de algumas propriedades 

foi: presença de um cão com total acesso a área de processamento, a presença de inúmeros objetos 

em desuso, conforme figura 4, dentre eles: velas, plantas, quadros, televisão, ferramentas, santos, 

dinheiro, cortinas, tapetes...estes estranhos ao ambiente, podendo abrigar pragas e dificultar a 

higienização do local, além disso não sendo permitida a utilização de papelão, tapetes, carpetes 

ou outros materiais não sanitários para forração de pisos. Menegazzi (2017) na sua pesquisa sobre 

diagnóstico de aspectos higiênico-sanitários em agroindústrias familiares de derivados lácteos no 

Rio Grande do Sul, encontrou 50% de NC na área interna com a presença de inúmeros objetos 

em desuso em muitas propriedades, por vezes sujos, atrapalhando o fluxo de produção. 

Figura 4 - Objetos em desuso: cortina, televisão, relógio, calendário, letreiro de madeira e tapete. 
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Fonte: Autora, 2019              

Na maioria das propriedades verificou-se sistema de drenagem de efluentes insuficiente, 

pois não havia ralos, dificultando o escoamento de líquidos. Quanto aos pisos a grande maioria 

apresentava adequações, pois eram lisos, impermeáveis, facilitando a sanitização. Em 86% das 

agroindústrias as paredes dispõem de adequado estado de conservação, de cor clara, lisas, livres 

de frestas e rachaduras, em contrapartida 14% possuem NC conforme figura 5. Dentre todas as 

agroindústrias, apenas uma possuía o teto de madeira e, por tanto, estava não conforme; o restante 

possuía tetos em adequado estado de conservação e material que facilita a limpeza.  

As portas, em 80% dos casos, têm superfície lisa, de fácil higienização, ajustadas aos 

batentes, sem falhas de revestimento possuindo adequação estrutural. Em relação ao fechamento 

automático em 100% dos casos, não estavam conformes, em contrapartida, 100% das janelas 

apresentavam proteção contra pragas e insetos com telas, contudo, em alguns casos as condições 

das telas eram precárias (figura 5). Foi constatado que de todas as agroindústrias visitadas 

nenhuma apresentava ângulo abaulado entre parede/piso e entre parede/teto, impedindo a correta 

higienização do local, a figura 6 ilustra esses dados. 

 

 

Figura 5 - Não conformidades: porta com falhas, parede não apresenta acabamento liso, 
impermeável e de fácil higienização, e proteção contra pragas em estado de conservação 

inadequado. 
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Fonte: Autora (2019) 

Figura 6 - Os ângulos entre as paredes e o piso e entre as paredes e o teto não 
são abaulados dificultando a higienização, constando a presença de rodapés e 

meia cana de madeira. 

 

Fonte: Autora (2019) 

No estudo de Girelli et al. (2015) foi verificado que os banheiros e vestiários, 73,91 % 

eram isolados da área de produção, porém 78,26% não possuíam banheiro separado para cada 

sexo.  O que ocorre contrariamente nas Agroindústrias com o selo “Sabor de Bento’ onde apenas 
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6 das agroindústrias visitadas, possuem sanitários e vestiários, o restante das 17, ou seja 73,91% 

utilizam os sanitários das suas residências. Os órgãos fiscalizadores de Bento Gonçalves, 

flexibilizam este item, autorizando a falta de instalações sanitárias nas agroindústrias. 

Girelli et al. (2015) avaliando a Análise da aplicação das Boas Práticas de Fabricação nas 

Agroindústrias Familiares do Arranjo Produtivo local do Vale do Taquari, verificou que os 

lavatórios na área de produção tiveram percentuais de conformidades baixos, em alguns casos 

não havia lavatório na área de produção, algo semelhante ao que foi encontrado nas 

agroindústrias com o selo Sabor de Bento pois, 86% não apresentavam lavatórios exclusivos para 

a higiene das mãos na área de manipulação, apenas 3 agroindústrias possuíam lavatório 

exclusivo, destas, uma era em posição incorreta, no contrafluxo. Em 95% inexistiam torneiras 

com acionamento automático, em 47% dos casos não haviam cartazes explicativos sobre a 

correta lavagem das mãos. Segundo Góes JAW (2001), o processo de manipulação dos alimentos 

é uma das principais causas de contaminação, pois se não for realizada uma higienização 

adequada das mãos dos manipuladores, das bancadas e dos utensílios que serão utilizados, o 

alimento irá se contaminar assim que entrar em contato com estas superfícies.  

No que se refere a iluminação e instalação elétrica, as condições eram satisfatórias, 

dotadas de iluminação adequada a atividade desenvolvida, quando as luminárias não 

apresentavam proteção, as mesmas eram de LED. Dentre as agroindústrias visitadas, três 

possuíam ventilação artificial por meio de ar condicionado, com manutenção adequada, cinco 

dispunham de sistema de exaustão, e as demais ventilação natural. 

As agroindústrias pertencentes ao selo Sabor de Bento, apresentavam seus proprietários 

como responsáveis para as operações de higienização nas instalações, existindo uma frequência 

de higienização adequada, e em apenas 8% delas havia a existência de registro da higienização, 

86% apresentavam os produtos guardados em locais apropriados, de maneira a evitar a 

contaminação cruzada por perigos químicos. Problema encontrado em 86% das agroindústrias 

foi a falta de álcool 70% para desinfecção de superfícies, fazendo a higienização incorreta com 

álcool de menor graduação. De modo geral, a higienização era realizada com frequência e de 

modo satisfatório diferentemente, de Feltrin (2017), que visitou agroindústrias situadas nas 

regionais da Emater de Lajeado e Soledade e observou algumas NC com relação a higienização, 

onde se apresentavam de forma insatisfatória, com presença de sujidades incrustadas nos 
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equipamentos, bem como com resíduos nas instalações (piso, parede e teto) juntamente com 

falhas na higiene dos manipuladores nas agroindústrias. 

Nas propriedades, 100% das instalações não apresentavam vetores ou pragas, e possuíam 

certificado de desinsetização de empresa especializada. Segundo Souza (2013), o programa de 

controle de vetores e pragas urbanas deve ser constituído de medidas preventivas e corretivas, 

ser desenvolvido de forma contínua e contemplar todas as medidas necessárias para impedir a 

atração, o acesso, o abrigo e a proliferação de vetores e pragas urbanas e minimizar a necessidade 

da aplicação de saneantes desinfetantes. As medidas preventivas devem ser baseadas também 

nas boas práticas de limpeza e armazenamento de alimentos e resíduos, limitando ou eliminando 

a oferta de alimento e de abrigo para vetores e pragas urbanas. 

Dentre as agroindústrias do estudo, 80% apresentavam abastecimento de água pela rede 

pública Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e 20% proveniente de poços 

artesianos. Todas apresentavam laudos de potabilidade de água, sendo que em apenas uma 

agroindústria o laudo estava vencido. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde 

(2018), com relação aos alimentos incriminados em surtos de DVA, nos anos de 2009 à 2018, a 

água foi responsável por 21,1% dos casos de notificação por surtos de DVA. Portanto a extrema 

importância da potabilidade da água atestada, bem como a apropriada frequência de higienização 

do reservatório de água. 

Quanto ao que pôde ser observado em relação a higiene e manutenção de reservatórios 

de água, todos os proprietários possuem certificado de palestra realizada pela Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural Emater/RS (certificado aceito pela Vigilância Sanitária) 

para que a limpeza seja realizada por eles semestralmente, existindo registro constando a data de 

higienização. Sendo a única planilha encontrada em 86% das agroindústrias. 

Referente ao manejo de resíduos foi verificado que, 52% das agroindústrias visitadas não 

possuíam recipientes para coleta de resíduos devidamente identificados conforme a figura 7, mas 

todos estavam higienizados, de fácil transporte, e acionamento não manual, assim como Girelli 

et al. (2015), que verificou 59,42% de conformidade, sendo que as principais inadequações eram 

lixeiras sem identificação e com tampa de acionamento manual. Não havia acúmulo de lixo 

durante as visitas, a retirada dos resíduos da área de processamento era frequente em todas as 

agroindústrias (média de 1 vez ao dia), tendo como principal destino para o lixo orgânico: 

composteiras e hortas. Com relação ao lixo reciclável, o mesmo era estocado em área adequada 
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e destinado para a coleta de lixo. Registros destas ações não existiam. Arruda (2006), discorre 

sobre os perigos no manejo de resíduos, afirmando que os mesmos devem ser coletados 

frequentemente e estocados em locais fechados e distantes da área de processamento, a fim de 

evitar contaminações e que os mesmos sirvam de atrativos para as pragas e vetores. 

Figura 7 - Recipientes para a coleta de lixo não identificados. 

 

Fonte: Autora (2019) 

Na totalidade das agroindústrias, o esgoto sanitário era destinado a fossas ou ligados à 

rede pública. Dentre as agroindústrias 70% apresentavam número, capacidade e distribuição das 

dependências de acordo com o ramo de atividade, volume de produção e expedição.  Todavia, 

65% das agroindústrias apresentavam dependências para recepção, depósito de matéria-prima, 

ingredientes e embalagens em uso comum às áreas de produção, armazenamento e expedição de 

produto final, incutindo em risco de contaminação cruzada entre produtos prontos com a matéria-

prima.  

 

5.1.2 Análise do grupo Equipamentos, móveis, utensílios 

 

O grupo de Equipamentos, móveis e utensílios, abrangem: equipamentos, móveis e 

utensílios que compõem a agroindústria, além da higienização dos mesmos. 

Os equipamentos da linha de produção eram adequados e dispostos de forma a permitir 

fácil acesso e higienização em todas as agroindústrias, em 85% estavam em adequado estado de 

conservação e funcionamento, com relação aos 15% dos equipamentos NC, podemos verificar 

na Figura 8. Apenas uma agroindústria apresentava registro que comprova o controle de 

temperatura de refrigeradores. Dentre as 23 agroindústrias, 5 delas não fazem o uso de 
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refrigeradores e freezers, 3 possuem medidores de temperatura e 15 não possuem. Segundo a 

OPAS (2006) o controle de tempo e temperatura são imprescindíveis para a prevenção da 

ocorrência de DTA. 

Foi verificado, na agroindústria de número 16, que a proprietária utilizava um forno fora 

das dependências ilustrado na figura 9, pois não havia lugar para o mesmo na agroindústria. 

Contudo ele estava instalado no porão, num local onde havia sujidades, muitos objetos em desuso 

e desorganização.  

Quanto a registros que comprovem que os equipamentos e maquinários passam por 

manutenção preventiva, apenas uma agroindústria os apresentou. 

Figura 8 - Equipamentos em inadequado estado de conservação. 

 

Fonte: Autora, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 - Imagem A- Forno utilizado em local inadequado, fora das instalações 
da agroindústria. Imagem B- Mesa adaptada, sobre um banco de madeira, e 

parede. 
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Fonte: Autora (2019) 

Todas as agroindústrias apresentaram mobiliário adequado ao ramo de atividade por eles 

desenvolvida (resistentes, impermeáveis), contudo, 82% das propriedades assim como na 

pesquisa de Girelli et al.., (2015), tiveram NC basicamente devido ao material utilizado, que em 

alguns casos era madeira (figura 10), embora a maior parte não tivesse contato direto com o 

alimento, como cadeiras, armários e utensílios, mas há a dificuldade na higienização. Com 

relação aos utensílios utilizados no processo de fabricação eram armazenados em locais 

apropriados, de forma organizada. Na grande maioria estavam em número adequado às funções. 

Figura 10 - Móveis de madeira 

 

Fonte: Autora (2019) 

Na maioria das agroindústrias haviam produtos de higienização regularizados pelo 

Ministério da Saúde, e em 80% estavam guardados em locais adequados, no restante estavam no 



51 
 

 
 
 

 

mesmo local do processamento como mostra a Figura 11, podendo ocasionar uma contaminação 

cruzada por perigo químico. Em uma agroindústria visitada foi encontrado à disposição sobre a 

pia sabão em barra caseiro.  

 

Figura 11 - Produto de higienização sem rótulo, sabão em barra sobre a pia e produtos guardados 
em local inadequado, dentro de balcão na área de processamento. 

 

Fonte: autora, 2019 

 

Grafico 4 - Percentual de inadequações encontradas no quesito Equipamentos, 
móveis e utensilios, referentes as Boas Práticas de Fabricação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Conforme gráfico 4 pode se observar as agroindústrias 2, 12, 13 e 16 com os maiores 

índices de NC, acima de 30%. Podendo destacar como inadequações o material dos móveis e 

utensílios que eram de madeira, equipamentos de conservação dos alimentos sem medidores de 

temperatura, além da falta de planilhas de registro de temperatura, e registros que comprovem 

que os equipamentos passam por manutenção preventiva. Em contrapartida a agroindústria 17 

apresentou apenas o registro de higienização como inadequação apresentando 5% de NC. 

 

5.1.3 Análise do grupo Manipuladores 

 

O Grupo Manipuladores compreendem: vestuário; hábitos higiênicos; estado de saúde; 

programa de controle de saúde; equipamento de proteção individual; programa de capacitação 

dos manipuladores e supervisão.  

Na totalidade a utilização de uniforme de trabalho na cor clara estava adequada à atividade 

e exclusiva para área de produção, limpos e em adequado estado de conservação. Dentre os 

manipuladores pode se observar a boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, 

sem esmalte e sem adornos. Os hábitos higiênicos durante o processamento do alimento, só foram 

possíveis avaliar em 5 agroindústrias, pois o restante não estavam produzindo no momento da 

visita. Com relação ao controle de saúde, os manipuladores não realizam acompanhamento 

periódico do estado de saúde, tampouco a existência de registro de exames realizados. O 

programa de controle de saúde não é uma exigência dos órgãos fiscalizadores. Marchi et al.., 

(2011) discorre sobre a importância de considerar a possibilidade de o manipulador de alimentos 

ser um portador assintomático, ou seja, que pode representar uma fonte de transmissão 

duradoura, propagando os patógenos para os alimentos por suas mãos contaminadas. 

Das 23 agroindústrias que foram visitadas apenas uma os proprietários não possuíam 

curso e capacitação adequada e contínua relacionada a higiene pessoal e a manipulação dos 

alimentos. Nas demais havia a existência de capacitação, bem como registros dessas 

capacitações. Toledo et al.. (2000) destacam que a capacitação dos manipuladores é fundamental 

para a garantia da qualidade do produto final em todas as etapas da cadeia agroindustrial. 

Grafico 5 - Percentual de inadequações encontradas no quesito Manipuladores, 
referentes as Boas Práticas de Fabricação. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

A inadequação encontrada em todas as agroindústrias conforme gráfico 5 é a inexistência do 

programa de controle de saúde. Apenas a agroindústria 2 que possui a maior média de NC, os 

proprietários não possuem curso e capacitação em BPF. 

 

5.1.4 Análise do grupo Fluxo de produção 

 

O grupo Fluxo de produção compreende: matéria-prima, ingredientes e embalagens; 

fluxo de produção; rotulagem e armazenamento do produto final; controle de qualidade do 

produto final; transporte do produto final. 

Com relação a matéria-prima, ingredientes e embalagens, todos os proprietários relatam 

inspeção na recepção dos produtos, mas nenhuma agroindústria possui planilha de controle na 

recepção: temperatura, e características sensoriais, condições de transporte e outros. Em 60% das 

agroindústrias matérias-primas e ingredientes não estão devidamente identificados. 

No que diz respeito ao armazenamento 69% das agroindústrias mantém em local 

adequado e organizado; sobre estrados distantes dos pisos, ou sobre palets, bem conservados e 

limpos, ou sobre outro sistema aprovado. 

Grafico 6 - Percentual de inadequações encontradas no quesito Matéria-prima, 

ingredientes, embalagens, referentes as Boas Práticas de Fabricação. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Onze agroindústrias são apontadas no gráfico 6 com inadequações acima de 30%, sendo 

o armazenamento em local apropriado a principal NC respectivamente, além da falta de planilhas 

de controle na recepção, ademais o fluxo de produção não era ordenado, linear, e sem 

cruzamento. Dentre as NC, uma proprietária utilizava parte de seu dormitório como 

armazenamento, outra utilizava a garagem e o corredor da residência como depósito, e as demais 

o armazenamento era desorganizado. Contudo pode ser observado que havia uma preocupação 

em não deixar a matéria-prima em contato direto com o chão, mesmo que estivessem 

armazenadas de maneira inapropriada. A figura 12 ilustra esses dados.  

 

Figura 12 - Armazenamento de alimentos inadequado. 
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Fonte: Autora (2019) 

 

Em 73%, o fluxo de produção não é ordenado, linear e sem cruzamento. O gargalo de 

contrafluxo, devido ao processamento em única sala, também foi apontado como principal não 

conformidade identificada em agroindústrias familiares por Britto et al. (2017). 

Segundo Machado et al.., a planta baixa deve ser projetada de tal forma que durante o 

fluxo de processo não ocorra contaminação cruzada, ou seja, o contato da matéria -prima, 

materiais ou utensílios com o produto final. Para tal, devem ser isoladas a área de recepção da 

matéria-prima, a área de processo e a área de estoque de produtos finais. 

A cerca das propriedades agroindustriais, em apenas 18% os dizeres de rotulagem 

estavam de acordo com a legislação vigente, e 82% possuíam NC, conforme figura 13. Quanto 

às embalagens, na totalidade os produtos finais estavam acondicionados em embalagens 

adequadas e íntegras, dentre as embalagens alguns produtos estavam armazenadas sem rótulo. 

Quanto à legislação aplicada nos rótulos, com identificação dos ingredientes e matérias que 

compõem os produtos, 100% estão de acordo. 
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Figura 13 - Alimentos conservados sem rótulo. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 
 

Figura 14 - Alimentos com inadequações no rótulo, ingredientes dispostos de forma errônea, 
sem informações de alergênicos e lote. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

Com relação aos produtos avariados, com prazo de validade vencido, devolvidos ou 

recolhidos do mercado, devidamente identificados e armazenados em local separado e de forma 
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organizada, para todas as agroindústrias este item não se aplica, não havendo o retorno de 

produtos. 

Quanto aos produtos finais aguardando resultado analítico ou em quarentena e aqueles 

aprovados, devidamente identificados, as propriedades não realizam controle do produto final, 

são enviados diretamente para o comércio. Com relação ao controle de qualidade do produto 

final, inexiste programa de amostragem para análise laboratorial do produto final, bem como 

equipamentos e materiais para análise do produto final no estabelecimento. 

Pode se observar que das agroindústrias que necessitam do controle de temperatura no 

alimento que produzem, apenas 20% o fazem. Todas apresentaram veículo limpo, com a ausência 

de vetores e pragas urbanas, ou qualquer evidencia de sua presença como fezes, ninhos e outros. 

No geral o transporte mantém a integridade do produto. Com relação ao veículo, na maioria dos 

casos, é utilizado para outros fins pela família. 

Figura 15 - Caixas de isopor utilizadas para armazenar alimentos no transporte. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

5.1.5 Documentação 

 

O Grupo Documentação inclui: manual de boas práticas de fabricação; procedimentos 

operacionais padronizados; controle de potabilidade de água; higiene e saúde dos manipuladores; 

manejo dos resíduos. 

Com relação a documentação, todas as agroindústrias aguardavam a verificação de 

conformidades e não conformidades como subsídios para a elaboração de cada Manual de Boas 
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Práticas de Fabricação de acordo com a legislação vigente. Dentre as vinte e três agroindústrias 

visitadas 95,65% possuíam o curso de BPF.  

Havia a existência do POP de controle de potabilidade de água em 100%, onde empresas 

terceirizadas atuavam no controle da potabilidade da água apresentando laudo de análise. Em 

100% a higienização da caixa d’agua era realizada pelos proprietários, e 86% possuíam planilha 

de monitoramento de limpeza da caixa d’agua. 

Em 100% das agroindústrias eram ausentes os seguintes POPs: higiene e saúde dos 

manipuladores; manejo dos resíduos; somente uma empresa realiza periodicamente manutenção 

e calibração dos equipamentos por empresa terceirizada. Com relação a seleção de matérias-

primas, ingredientes e embalagens, não havia nenhum tipo de registro da pré-seleção. Quanto ao 

programa de recolhimento de alimentos, nenhuma agroindústria o apresenta, já que não há 

devoluções dos produtos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A aplicação da lista de verificação, checklist, permitiu identificar conformidades e não 

conformidades das agroindústrias visitadas, mostrando-se uma ferramenta útil para verificar os 

processos como um todo, analisando procedimentos que tem relação direta com a qualidade do 

alimento.  

 O grupo com maior índice de NC é o de edificação e instalação com 33,83%, fluxo de 

produção foi o grupo com a segunda maior média de NC 29,63%, o grupo equipamentos, móveis 

e utensílios obteve 22,73% de inadequações, e manipuladores foi o grupo com a menor média de 

NC obtendo 17%. Na totalidade as agroindústrias não apresentam registros das ações, sendo a 

planilha de higienização da caixa d’água o único registro encontrado em 86%. Com relação ao 

grupo documentação, todas as agroindústrias aguardavam a verificação de conformidades e não 

conformidades como subsídios para a elaboração do Manual de Boas Práticas de Fabricação de 

acordo com a legislação vigente, e; portanto não houve uma análise mais aprofundada neste 

grupo.  

Foi observado que as agroindústrias que obtiveram bons índices de BPF apresentaram 

instalações e equipamentos compatíveis com a sua produção, permitindo uma distribuição 

assertiva e linear de equipamentos, otimização do fluxo de produção, além de facilitar a 

manutenção de um ambiente de trabalho organizado compatível com as boas práticas de 

fabricação preconizadas. 

De modo geral o estudo proporcionou a análise da adequação em nível estrutural, 

higiênico-sanitário e técnico das agroindústrias pesquisadas, demonstrando o nível de não 

conformidades em diferentes quesitos no interior das agroindústrias e também do processo 

produtivo como um todo. Por tanto espera-se que as Boas Práticas sejam seguidas por todos os 

integrantes dos estabelecimentos que atuam na produção de alimentos, pois, elas são a garantia 

ao cliente que ele consumirá um alimento seguro do ponto de vista higiênico, sanitário e que não 

oferecerá riscos à sua saúde e de sua família. 
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                                                        ANEXO 

 

CHECK LIST BPF - INSPEÇÃO 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS 

PRODUTORES/INDUSTRIALIZADORES DE ALIMENTOS 

 RESOLUÇÃO RDC NO 275/2002 da ANVISA 

1-RAZÃO SOCIAL/SIE: 

DATA:  

FREQUÊNCIA MÍNIMA BIMESTAL 

TODA NÃO CONFORMIDADE DEVERÁ CONSTAR EM RNC 

S = SIM (CONFORME); N = NÃO CONFORME; NA = NÃO SE APLICA 

AVALIAÇÃO C NC NA 

1. EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES    

1.1 ÁREA EXTERNA: 

 

   

1.1.1 Área externa livre de focos de insalubridade, de objetos em desuso ou estranhos ao 

ambiente, de vetores e outros animais no pátio e vizinhança; de focos de poeira; de acúmulo 

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

   

1.1.2 Vias de acesso interno com superfície dura ou pavimentada, adequada ao trânsito sobre 

rodas, escoamento adequado e limpas. 

   

1.2 ACESSO:    

1.2.1 Direto, não comum a outros usos (habitação).    

1.3 ÁREA INTERNA:    

1.3.1 Área interna livre de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente.     

1.4 PISO:    
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1.4.1 Material que permite fácil e apropriada higienização (liso, resistente, drenados com 

declive, impermeável e outros). 

   

1.4.2 Em adequado estado de conservação (livre de defeitos, rachaduras, trincas, buracos e 

outros). 

   

1.4.3 Sistema de drenagem dimensionado adequadamente, sem acúmulo de resíduos. 

Drenos, ralos sifonados e grelhas colocados em locais adequados de forma a facilitar o 

escoamento e proteger contra a entrada de baratas, roedores etc. 

   

1.5 TETOS:    

1.5.1 Acabamento liso, em cor clara, impermeável, de fácil limpeza e, quando for o caso, 

desinfecção. 

   

1.5.2 Em adequado estado de conservação (livre de trincas, rachaduras, umidade, bolor, 

descascamentos e outros). 

   

1.6 PAREDES E DIVISÓRIAS:    

1.6.1 Acabamento liso, impermeável e de fácil higienização até uma altura adequada para 

todas as operações. De cor clara. 

   

1.6.2 Em adequado estado de conservação (livres de  falhas, rachaduras, umidade, 

descascamento e outros). 

   

1.6.3 Existência de ângulos abaulados entre as paredes e o piso e entre as paredes e o teto.     

1.7 PORTAS:    

1.7.1 Com superfície lisa, de fácil higienização, ajustadas aos batentes, sem falhas  de 

revestimento. 

   

1.7.2 Portas externas com fechamento automático (mola, sistema eletrônico ou outro) e com 

barreiras adequadas para impedir entrada de vetores e outros animais (telas milimétricas ou 

outro sistema). 

   

1.7.3 Em adequado estado de conservação (livres de falhas, rachaduras, umidade, 

descascamento e outros). 
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1.8 JANELAS E OUTRAS ABERTURAS:    

1.8.1 Com superfície lisa, de fácil higienização, ajustadas aos batentes, sem falhas de 

revestimento. 

   

1.8.2 Existência de proteção contra insetos e roedores (telas milimétricas ou outro sistema).    

1.8.3 Em adequado estado de conservação (livres de falhas, rachaduras, umidade, 

descascamento e outros). 

   

1.9 ESCADAS, ELEVADORES DE SERVIÇO, MONTACARGAS E ESTRUTURAS AUXILIARES 

1.9.1 Construídos, localizados e utilizados de forma a não serem fontes de contaminação.     

1.9.2 De material apropriado, resistente, liso e impermeável, em adequado estado de 

conservação. 

   

 

B - AVALIAÇÃO S N NA 

1.10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VESTIÁRIOS PARA OS MANIPULADORES: 

1.10.1 Quando localizados isolados da área de produção, acesso realizado por passagens 

cobertas e calçadas. 

   

1.10.2 Independentes para cada sexo (conforme legislação específica), identificados e de uso 

exclusivo para manipuladores de alimentos. 

   

1.10.3 Instalações sanitárias com vasos sanitários; mictórios e lavatórios íntegros e em 

proporção adequada ao número de empregados (conforme legislação específica).  

   

1.10.4 Instalações sanitárias servidas de águacorrente, dotadas  preferencial mente de 

torneira com acionamento automático e conectadas à rede de esgoto ou fossa séptica.  

   

1.10.5 Ausência de comunicação direta (incluindo sistema de exaustão) com a área de 

trabalho e de refeições. 

   

1.10.6 Portas com fechamento automático (mola, sistema eletrônico ou outro).    

1.10.7 Pisos e paredes adequadas e apresentando satisfatório estado de conservação.     
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1.10.8 Iluminação e ventilação adequadas.    

1.10.9 Instalações sanitárias dotadas de produtos destinados à higiene pessoal: papel 

higiênico, sabonete líquido inodoro anti-séptico ou sabonete líquido inodoro e anti-séptico, 

toalhas de papel não reciclado para as mãos ou outro sistema higiênico e seguro para 

secagem. 

   

1.10.10 Presença de lixeiras com tampas e com acionamento não manual.    

1.10.11 Coleta freqüente do lixo.    

1.10.12 Presença de avisos com os procedimentos para lavagem das mãos.     

1.10.13 Vestiários com área compatível e armários individuais para todos os manipuladores.    

1.10.14 Duchas ou chuveiros em número suficiente (conforme legislação específica), com 

água fria ou com água quente e fria. 

   

1.10.15 Apresentam-se organizados e em adequado estado de conservação.    

1.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA VISITANTES E OUTROS: 

 

1.11.1 Instaladas totalmente independentes da área de produção e higienizados.    

1.12 LAVATÓRIOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO: 

1.12.1 Existência de lavatórios na área de manipulação com água corrente, dotados 

preferencialmente de torneira com acionamento automático, em posições adequadas em 

relação ao fluxo de produção e serviço, e em número suficiente de modo a atender toda a 

área de produção. 

   

1.12.2 Lavatórios em condições de higiene, dotados de sabonete líquido inodoro anti-séptico 

ou sabonete líquido inodoro e anti-séptico, toalhas de papel não reciclado ou outro sistema 

higiênico e seguro de secagem e coletor de papel acionados sem contato manual.  

   

1.13 ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 

1.13.1 Natural ou artificial adequada à atividade desenvolvida, sem ofuscamento, reflexos 

fortes, sombras e contrastes excessivos. 
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1.13.2 Luminárias com proteção adequada contra quebras e em adequado estado de 

conservação. preventiva. 

   

1.13.3 Instalações elétricas embutidas ou quando exteriores revestidas por tubulações 

isolantes e presas a paredes e tetos. 

   

1.14 VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO: 

1.14.1 Ventilação e circulação de ar capazes de garantir o conforto térmico e o ambiente livre 

de fungos, gases, fumaça, pós, partículas em suspensão e condensação de vapores sem 

causar danos à produção. 

   

1.14.2 Ventilação artificial por meio de equipamento(s) higienizado(s) e com manutenção 

adequada ao tipo de equipamento. 

   

1.14.3 Ambientes climatizados artificialmente com filtros adequados.     

1.14.4 Existência de registro periódico dos procedimentos de  limpeza e manutenção dos 

componentes do sistema de climatização (conforme legislação específica) afixado em local 

visível. 

   

1.14.5 Sistema de exaustão e ou insuflamento com troca de ar capaz de prevenir 

contaminações. 

   

1.14.6 Sistema de exaustão e ou insuflamento dotados de filtros adequados.    

1.14.7 Captação e direção da corrente de ar não seguem a direção da área contaminada para 

área limpa. 

   

1.15 HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: 

1.15.1 Existência de um responsável pela operação de higienização comprovadamente 

capacitado. 

   

1.15.2 Freqüência de higienização das instalações adequada.    

1.15.3 Existência de registro da higienização.    

1.15.4 Produtos de higienização regularizados pelo Ministério da Saúde.     

1.15.5 Disponibilidade dos produtos de higienização necessários à realização da operação.    
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1.15.6 A diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de uso/aplicação 

obedecem às instruções recomendadas pelo fabricante. 

   

1.15.7 Produtos de higienização identificados e guardados em local adequado.    

1.15.8 Disponibilidade e adequação dos utensílios (escovas, esponjas etc.) necessários à 

realização da operação. Em bom estado de conservação. 

   

1.15.9 Higienização adequada.    

 

B - AVALIAÇÃO S N NA 

1.16 CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS: 

1.16.1 Ausência de vetores e pragas urbanas ou qualquer evidência de sua presença como 

fezes, ninhos e outros. 

   

1.16.3 Em caso de adoção de controle químico, existência de comprovante de execução do 

serviço expedido por empresa especializada. 

   

1.17 ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 

1.17.1 Sistema de abastecimento ligado à rede pública.    

1.17.2 Sistema de captação própria, protegido, revestido e distante de fonte de 

contaminação. 

   

1.17.3 Reservatório de água acessível com instalação hidráulica com volume, pressão e 

temperatura adequados, dotado de tampas, em satisfatória condição de uso, livre de 

vazamentos, infiltrações e descascamentos. 

   

1.17.4 Existência de responsável comprovadamente capacitado para a higienização do 

reservatório da água. 

   

1.17.5 Apropriada freqüência de higienização do reservatório de água.     

1.17.6 Existência de registro da higienização do reservatório de água ou comprovante de 

execução de serviço em caso de terceirização.  
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1.17.7 Encanamento em estado satisfatório e ausência de infiltrações e interconexões, 

evitando conexão cruzada entre água potável e não potável.  

   

1.17.8 Existência de planilha de registro da troca periódica do elemento filtrante.     

1.17.9 Potabilidade da água atestada por meio de laudos laboratoriais, com adequada 

periodicidade, assinados por técnico responsável pela análise ou expedidos por empresa 

terceirizada. 

   

1.17.10 Disponibilidade de reagentes e equipamentos necessários à análise da potabilidade 

de água realizadas no estabelecimento. 

   

1.17.11 Controle de potabilidade realizado por técnico comprovadamente capacitado.     

1.17.12 Gelo produzido com água potável, fabricado, manipulado e estocado sob condições 

sanitárias satisfatórias, quando destinado a entrar em contato com alimento ou superfície 

que entre em contato com alimento. 

   

1.17.13 Vapor gerado a partir de água potável quando utilizado em contato com o alimento 

ou superfície que entre em contato com o alimento. 

   

 

B - AVALIAÇÃO S N NA 

1.18 MANEJO DOS RESÍDUOS: 

1.18.1 Recipientes para coleta de resíduos no interior do estabelecimento de fácil 

higienização e transporte, devidamente identificados e higienizados constantemente; uso de 

sacos de lixo apropriados. Quando necessário, recipientes tampados com acionamento não 

manual. 

   

1.18.2 Retirada freqüente dos resíduos da área de processamento, evitando focos de 

contaminação. 

   

1.18.3 Existência de área adequada para estocagem dos resíduos.    

1.19 ESGOTAMENTO SANITÁRIO: 
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1.19.1 Fossas, esgoto conectado à rede pública, caixas de gordura em adequado estado de 

conservação e funcionamento. 

   

1.20 LEIAUTE: 

1.20.1 Leiaute adequado ao processo produtivo: número, capacidade e distribuição das 

dependências de acordo com o ramo de atividade, volume de produção e expedição. 

   

1.20.2 Áreas para recepção e depósito de matériaprima, ingredientes e embalagens distintas 

das áreas de produção, armazenamento e expedição de produto final.  

   

2. EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

2.1 EQUIPAMENTOS: 

2.1.1 Equipamentos da linha de produção com desenho e número adequado ao ramo.     

2.1.2 Dispostos de forma a permitir fácil acesso e higienização adequada.     

2.1.3 Superfícies em contato com alimentos lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à 

corrosão, de fácil higienização e de material não contaminante. 

   

2.1.4 Em adequado estado de conservação e funcionamento. 

 

   

2.1.5 Equipamentos de conservação dos alimentos (refrigeradores, congeladores, câmaras 

frigoríficas e outros), bem como os destinados ao processamento térmico, com medidor de 

temperatura localizado em local apropriado e em adequado funcionamento.  

   

2.1.6 Existência de planilhas de registro da temperatura, conservadas durante período 

adequado. 

 

   

2.1.7 Existência de registros que comprovem que os equipamentos e maquinários passam 

por manutenção preventiva. 

   

2.1.8 Existência de registros que comprovem a calibração dos instrumentos e equipamentos 

de medição ou comprovante da execução do serviço quando a calibração for realizada por 

empresas terceirizadas. 
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2.2 MÓVEIS: (mesas, bancadas, vitrines, estantes) 

2.2.1 Em número suficiente, de material apropriado, resistentes, impermeáveis; em 

adequado estado de conservação, com superfícies íntegras. 

   

2.2.2 Com desenho que permita uma fácil higienização (lisos, sem rugosidades e frestas). 

 

   

2.3 UTENSÍLIOS: 

2.3.1 Material não contaminante, resistentes à corrosão, de tamanho e forma que permitam 

fácil higienização: em adequado estado de conservação e em número suficiente e apropriado 

ao tipo de operação utilizada. 

   

2.3.2 Armazenados em local apropriado, de forma organizada e protegidos contra a 

contaminação. 

   

2.4 HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS, E DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS: 

2.4.1 Existência de um responsável pela operação de higienização comprovadamente 

capacitado. 

   

2.4.2 Freqüência de higienização adequada.    

2.4.3 Existência de registro da higienização.    

2.4.4 Produtos de higienização regularizados pelo Ministério da Saúde.     

2.4.5 Disponibilidade dos produtos de higienização necessários à realização da operação.    

2.4.6 Diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de uso/aplicação 

obedecem às instruções recomendadas pelo fabricante. 

   

2.4.7 Produtos de higienização identificados e guardados em local adequado.    

2.4.8 Disponibilidade e adequação dos utensílios necessários à realização da operação. Em 

bom estado de conservação. 

   

2.4.9 Adequada higienização.    
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3. MANIPULADORES 

3.1 VESTUÁRIO: 

3.1.1 Utilização de uniforme de trabalho de cor clara, adequado à atividade e exclusivo para 

área de produção. 

   

3.1.2 Limpos e em adequado estado de conservação.    

3.1.3 Asseio pessoal: boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, sem 

esmalte, sem adornos (anéis, pulseiras, brincos, etc.); manipuladores barbeados, com os 

cabelos protegidos. 

   

3.2 HÁBITOS HIGIÊNICOS: 

3.2.1 Lavagem cuidadosa das mãos antes da manipulação de alimentos, principalmente após 

qualquer interrupção e depois do uso de sanitários. 

   

3.2.2 Manipuladores não espirram sobre os alimentos, não cospem, não tossem, não fumam, 

não manipulam dinheiro ou não praticam outros atos que possam contaminar o alimento.  

   

3.2.3 Cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem das mãos e demais 

hábitos de higiene, afixados em locais apropriados. 

   

3.3 ESTADO DE SAÚDE: 

3.3.1 Ausência de afecções cutâneas, feridas e supurações; ausência de sintomas e infecções 

respiratórias, gastrointestinais e oculares. 

   

3.4 PROGRAMA DE CONTROLE DE SAÚDE: 

3.4.1 Existência de supervisão periódica do estado de saúde dos manipuladores.     

3.4.2 Existência de registro dos exames realizados.    

3.5 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 

3.5.1 Utilização de Equipamento de Proteção Individual.    

3.6 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS MANIPULADORES E SUPERVISÃO: 
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3.6.1 Existência de programa de capacitação adequado e contínuo relacionado à higiene 

pessoal e à manipulação dos alimentos. 

   

3.6.2 Existência de registros dessas capacitações. 

3.6.3 Existência de supervisão da higiene pessoal e manipulação dos alimentos.    

3.6.4 Existência de supervisor comprovadamente capacitado.    

4. PRODUÇÃO E TRANSPORTE DO ALIMENTO 

4.1 MATÉRIA-PRIMA, INGREDIENTES E EMBALAGENS: 

4.1.1 Operações de recepção da matéria-prima, ingredientes e embalagens são realizadas 

em local protegido e isolado da área de processamento. 

   

4.1.2 Matérias - primas, ingredientes e embalagens inspecionados na recepção.    

4.1.3 Existência de planilhas de controle na recepção (temperatura e características 

sensoriais, condições de transporte e outros). 

   

4.1.4 Matérias-primas e ingredientes aguardando liberação e aqueles aprovados estão devidamente 

identificados. 

   

4.1.5 Matérias-primas, ingredientes e embalagens reprovados no controle efetuado na 

recepção são devolvidos imediatamente ou identificados e armazenados em local separado. 

   

4.1.6 Rótulos da matéria-prima e ingredientes atendem à legislação.    

4.1.7 Critérios estabelecidos para a seleção das matérias-primas são baseados na segurança 

do alimento. 

   

4.1.8 Armazenamento em local adequado e organizado; sobre estrados distantes do piso, ou 

sobre paletes, bem conservados e limpos, ou sobre outro sistema aprovado, afastados das 

paredes e distantes do teto de forma que permita apropriada higienização, iluminação e 

circulação de ar. 

   

4.1.9 Uso das matérias-primas, ingredientes e embalagens respeita a ordem de entrada dos 

mesmos, sendo observado o prazo de validade. 

   

4.1.10 Acondicionamento adequado das embalagens a serem utilizadas.     
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4.1.11 Rede de frio adequada ao volume e aos diferentes tipos de matérias-primas e 

ingredientes. 

   

4.2 FLUXO DE PRODUÇÃO:    

4.2.1 Locais para pré - preparo ("área suja") isolados da área de preparo por barreira física 

ou técnica. 

   

4.2.2 Controle da circulação e acesso do pessoal.    

4.2.3 Conservação adequada de materiais destinados ao reprocessamento.     

4.2.4 Ordenado, linear e sem cruzamento.    

4.3 ROTULAGEM E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO-FINAL: 

4.3.1 Dizeres de rotulagem com identificação visível e de acordo com a legislação vigente.    

4.3.2 Produto final acondicionado em embalagens adequadas e íntegras.     

4.3.3 Alimentos armazenados separados por tipo ou grupo, sobre estrados distantes do piso, 

ou sobre paletes, bem conservados e limpos ou sobre outro sistema aprovado, afastados das 

paredes e distantes do teto de forma a permitir apropriada higienização, iluminação e 

circulação de ar. 

   

4.3.4 Ausência de material estranho, estragado ou tóxico.    

4.3.5 Armazenamento em local limpo e conservado    

4.3.6 Controle adequado e existência de planilha de registro de temperatura, para ambientes 

com controle térmico. 

   

4.3.7 Rede de frio adequada ao volume e aos diferentes tipos de alimentos.     

4.3.8 Produtos avariados, com prazo de validade vencido, devolvidos ou recolhidos do 

mercado devidamente identificados e armazenados em local separado e de forma 

organizada. 

   

4.3.9 Produtos finais aguardando resultado analítico ou em quarentena e aqueles aprovados 

devidamente identificados. 
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4.4 CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO FINAL: 

4.4.1 Existência de controle de qualidade do produto final.     

4.4.2 Existência de programa de amostragem para análise laboratorial do produto final.     

4.4.3 Existência de laudo laboratorial atestando o controle de qualidade do produto final, 

assinado pelo técnico da empresa responsável pela análise ou expedido por empresa 

terceirizada. 

   

4.4.4 Existência de equipamentos e materiais necessários para análise do produto final 

realizadas no estabelecimento. 

   

4.5 TRANSPORTE DO PRODUTO FINAL: 

4.5.1 Produto transportado na temperatura especificada no rótulo.    

4.5.2 Veículo limpo, com cobertura para proteção de carga. Ausência de vetores e pragas 

urbanas ou qualquer evidência de sua presença como fezes, ninhos e outros.  

   

4.5.3 Transporte mantém a integridade do produto.    

4.5.4 Veículo não transporta outras cargas que comprometam a segurança do produto.     

4.5.5 Presença de equipamento para controle de temperatura quando se transporta 

alimentos que necessitam de condições especiais de conservação. 

   

 

B – AVALIAÇÃO: S N NA 

5. DOCUMENTAÇÃO  

5.1 MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO: 

5.1.1 Operações executadas no estabelecimento estão de acordo com o Manual de Boas 

Práticas de Fabricação. 

   

5.2 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS: 

5.2.1 Higienização das instalações, equipamentos e utensílios:    

5.2.1.1 Existência de PROGRAMA DE AUTOCONTROLE estabelecido para este item.    
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5.2.1.2 PROGRAMA DE AUTOCONTROLE descrito está sendo cumprido.    

5.2.2 Controle de potabilidade da água: 

5.2.2.1 Existência de PROGRAMA DE AUTOCONTROLE estabelecido para controle de 

potabilidade da água. 

   

5.2.2.2 PROGRAMA DE AUTOCONTROLE descrito está sendo cumprido.    

5.2.3 Higiene e saúde dos manipuladores: 

5.2.3.1 Existência de PROGRAMA DE AUTOCONTROLE estabelecido para este item.    

5.2.3.2 PROGRAMA DE AUTOCONTROLE descrito está sendo cumprido.    

5.2.4 Manejo dos resíduos: 

5.2.4.1 Existência de PROGRAMA DE AUTOCONTROLE estabelecido para este item.    

5.2.4.2 O PROGRAMA DE AUTOCONTROLE descrito está sendo cumprido.    

5.2.5.1 Existência de PROGRAMA DE AUTOCONTROLE estabelecido para este item.    

5.2.5.2 O PROGRAMA DE AUTOCONTROLE descrito está sendo cumprido.    

5.2.6.1 Existência de PROGRAMA DE AUTOCONTROLE estabelecido para este item.    

5.2.6.2 O PROGRAMA DE AUTOCONTROLE descrito está sendo cumprido.    

5.2.7.1 Existência de PROGRAMA DE AUTOCONTROLE estabelecido para este item.    

5.2.7.2 O PROGRAMA DE AUTOCONTROLE descrito está sendo cumprido.    

B – AVALIAÇÃO: S N NA 

5.2.8.1 Existência de PROGRAMA DE AUTOCONTROLE estabelecido para este item.    

5.2.8.2 O PROGRAMA DE AUTOCONTROLE descrito está sendo cumprido.    

 

C - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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E - RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO 

Local e data: 

Nome e assinatura: 

 

 

 

F - RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO 

Local e data: 

Nome e assinatura: 

 

 


