
BOAS PRÁTICAS PARA A
INDÚSTRIA DA CARNE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - MEDICINA VETERINÁRIA
AV037 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
MARCELA MARCON PERES
PATRINE THIELE
PRISCIANE LEME PIUCI

10 passos para uma produção
primária adequada!



Para uma produção de animais

saudáveis, Boas Práticas de Higiene

devem ser adotadas em nível de

produção primária

Princípio guia1.

Planejadas de acordo com as atividades
realizadas, de fácil limpeza, que

proporcione bem-estar aos animais

3. Galpões e
instalações de manejo

Livre de fome e sede
Livre de desconforto
Livre de dor, doença ou injúria
Livre de medo e estresse
Livre para expressar seu
comportamento natural

2. Bem-estar
5 liberdades são adotadas para que o

animal tenha seu bem-estar assegurado:

4. Alimentos e Água
Limpos, de boa qualidade e quantidade,

levando em consideração as
caracteríticas do animal (espécie, sexo,

idade), acesso permanente à água.
Bezerros recém-nascidos devem

receber colostro por pelo menos 3 dias
após o parto. Suplementação quando

necessário.



6. Saúde Animal
Acesso a tratamentos médico e

procedimentos cirúrgicos, realizados por
pessoas capacitadas, quando necessário.

Não devem sentir dor ao serem
sacrificados. Nesses casos, pode-se
utilizar disparo (local: ponto onde se

intersectam as linhas traçadas entre o olho
e o ouvido oposto) ou medicamentos

(administrados por um médico veterinário).
Descartar resíduos da carcaça sem que

contamine o meio ambiente.

Adotar práticas sustentáveis,
utilizando rotação de pastos para

manter o equilíbrio ecológico.
Quando os animais estiverem em

confinamento, deve-se ter estrutura
para evitar acúmulo de água. 

7. Manejo do
Ambiente

5. Práticas de
Manejo

Não deve gerar estresse nos animais. A
identificação deve ser de fácil aplicação e
leitura. Os códigos devem ser confiados a

uma instituição centralizada e
competente.



Adotar Boas Práticas de Trabalho:
Remuneração
Alimentação

Alojamento adequado
Fornecimento de EPIs

Capacitação
Acesso a saúde

8. Manejo de
Mão de Obra

Permite avaliar o desenvolvimento
do produtor.

Registrar rebanhos, alimentos e
pastagens, tratamentos

realizados, medicamentos, folha
de pagamento, registros

financeiros.

9. Manutenção de
Registro

Cuidados e alimentação devem ser revisados,
pelo menos, uma vez ao dia pelo funcionário

responsável. Deve-se avaliar a implementação
das orientações apresentadas. Os inspetores e
auditores devem realizar a mesma inspeção em
todas as granjas (seguindo lista de inspeção), os
relatórios devem ser guardados por uma agência

centralizada, as granjas que não cumprirem
devem ser penalizadas e os inspetores devem
informar aos produtores de qualquer erro para

que tomem medidas corretivas.

10. Supervisão e
Inspeção



As orientações apresentadas têm como objetivo proporcionar o bem-estar
animal desde o início da cadeia produtiva. Tendo em vista o impacto do
produto inicial sobre o resultado final, é muito importante que o produtor
primário esteja sempre atento às melhores maneiras de conduzir seus

animais. Devemos nos atentar também aos cuidados com os trabalhadores,
fornecendo sempre segurança e boas condições de trabalho.

Apenas com a boa harmonia entre animais e seus administradores
poderemos alcançar os melhores resultados! 

Estas são maneiras simples de fornecer qualidade de vida ao animal
e obter o melhor resultado na produção.

Para mais
informações

Manual de Producción y Sanidad Animal  -
Buenas Prácticas Para la Industria de la Carne.

FAO & Fundación Internacional Carrefour;


