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As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são 
um conjunto de diretrizes empregadas em 
produtos, processos, serviços, edificações 
e instalações, visando a promoção e a 
garantia da qualidade e a segurança do 
alimento para animais. Ou seja, uma série 
de princípios e regras para a correta 
fabricação de alimentos para animais, 
abrangendo desde as matérias-primas 
até o consumo final, de forma a garantir a 
saúde e integridade dos animais e dos 
humanos. 

Afinal, o que são as boas 
práticas de fabricação?

Ressalta-se que as BPF englobam princípios de higiene e envolve também toda a parte 
operacional: estruturação da rotina (diária, semanal), busca pela eficiência, otimização e 
redução de custos, garantir os principais procedimentos de rotina (tais como mistura, 
pré-mistura, controle de estoque físico e virtual, sequência de produção) com qualidade e 
sistemática, registros e arquivamento. 

A ração produzida numa fábrica 
de ração é um dos principais 
componentes do custo de 
produção na suinocultura, 
representando 79% do mesmo.  
Portanto, buscar melhorias na 
gestão de uma fábrica, e isso 
inclui o BPF é, acima de tudo, 
buscar melhorias nos resultados 
em todas as fases de produção. 
Ressalta-se que a mesma tem 
grande relevância na 
performance produtiva dos 
rebanhos. 
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ATENÇÃO!



Cabe lembrar que a Instrução Normativa nº 04, de 23 de fevereiro de 2007 do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) é a legislação que determina as diretrizes para as 
Boas Práticas de Fabricação no Brasil. Fábricas comerciais devem cumprir a mesma e as fábricas 
para consumo próprio sem fins comerciais, podem e devem seguir as mesmas orientações. 

clique aqui

Veja todas as diretrizes do BPF em detalhes 

Quais são os principais 
objetivos do programa de BPF?

Produção de alimento 
dentro de padrões 

de qualidade e 
inocuidade

Alimento o mais 
próximo possível 
daquilo que foi 
formulado pelo 

nutricionista

Alimentos que não 
prejudiquem a 

saúde dos animais 
e do homem.

Quais são os principais resultados 
esperados com as BPF?

Espera-se os 
seguintes resultados 

da aplicação de 
boas práticas de 
fabricação em 

fábricas de ração:

Otimização do tempo 
e de recursos

Melhoria do ambiente 
de trabalho

Minimizar erros

Redução de custos

Melhor qualidade e 
inocuidade da ração

Melhoria do 
desempenho dos 

suínos

Como são as BPF na prática?

A adoção de boas práticas de fabricação tem início, mas não tem um fim pré-determinado. Seus 
princípios precisam ser aplicados diariamente e de forma sistemática, contínua e ainda, 
aperfeiçoados ao longo do tempo. Sempre é possível melhorar e evoluir para procedimentos mais 
seguros e eficientes que determinem a produção de rações dentro de padrões de qualidade e 
inocuidade.

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/alimentacao-animal/arquivos-alimentacao-animal/InstruoNormativa04.2007.pdf


Artigo escrito por: 
Stefan Rohr, Consultor da ABCS, médico 

veterinário e especialista em alimentação animal

Dentro do possível, é muito importante a figura de um coordenador interno do programa de BPF, 
responsável pelo cumprimento do programa. É recomendável que faça parte do programa um 
manual de BPF, os procedimentos operacionais padrão (POP) pertinentes, cronograma de auditorias 
e treinamentos internos e externos e planilhas para registros de atividades (ex.: lista de presença em 
treinamento, certificado de treinamento, cronogramas de treinamentos e auditorias).

Para fechar, lembre-se que investir em boas práticas é investir 
em qualidade da ração e em produtividade da granja!


