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o que são Boas Práticas Agropecuárias? 

São normas e procedimentos que devem ser obse rvados pelos produtores rurais 
para garantir a produção de alimentos seguros em sistemas de produção 
sustentáveis . As Boas Práticas Agropecuárias seguem os princípios da A nálise de 
Pe r igos e Pontos Críticos de Controle (Sistema APPCC), conhecido 
inte rn acio na lmente co m HACC P 

Qual é a sua importância para os produtores? 

O comércio nacional e internacional de carnes requer dos seus fornecedores a 
implantação de p rocessos de controle de qualidade, para certificar que os 
produtos ofe rtados estão de acordo com as normas e exigências do mercado. 
Para atender a essas novas demandas, a implantação das Boas Práticas 
Ag ropecuári as é de vital importância para garantir a produção de alimentos 
seguros e com atri butos de qualidade que atenda m aos interesses dos 
consumido res . 

A inserção definitiva das carnes b rasileiras no merca do internacional e seu 
fortalecimento no mercado interno vã o depender da a ssi milação desses 
conceitos pe los d ife rentes elos da cad eia p rodutiva e da sua ag ilidade em 
atender, em tempo hábi l, essa s novas dema ndas. 



Ints9rsnts do Pro9rllmll EmbrsplI CllfnS ds Qus1Idllds 



o que são alimentos seguros? 

São aqueles com atributos de qualidade de interesse do consumidor e livres de 
resíduos de natureza química, física, biológica ou de qualquer outra substância 
que possa ocasionar problemas à saúde humana. 

o que são sistemas de produção sustentáveis? 

São aqueles que respeitam as legislações ambientais e trabalhistas, são 
socialmente justos, economicamente viáveis e respeitam os bons tratos para 

. . 
com os animais. 

Quais são as vantagens para o produtor? 

A identificação e o controle dos diversos fatores que influenciam na qualidade 
do produto final irão também contribuir para o aumento do desfrute do 
rebanho, com a redução das perdas de matéria prima e do produto final. Isso 
resulta em sistemas de produção mais competitivos, ampliando as 
possibilidades de conquista de novos mercados e de melhor remuneração para 
os produtores de carne e couro de qualidade. 



Normas e procedimentos a serem observados 
nos principais pontos de controle do 

sistema de produção da carne bovina 

D Gestão econômica e financeira 

B Função social do imóvel rural 

11 Obrigações sociais, trabalhistas, saúde e 
segurança do trabalhador 

11 Gestão ambiental 

11 Instalações rurais 

11 Manejo e bons tratos na produção animal 

61 Formação e manejo de pastagens 

m Suplementação alimentar 

IJ Identificação animal e rastreamento 

mJ Controle sanitário e reprodutivo do rebanho 



Inte9rente do Pro9r8ms Embreps Cerne de Que/ldede 

BOVINOS DE CORTE 



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
Embrapa Gado de Corte 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Rodovia 8R 262, km 4, Caixa Postal 154 

CEP 79002-970 Campo Grande, MS 
Telefone (67) 33682000 Fax (67) 33682180 

www_cnpgc_embrapa,br 
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