
A adoção de boas práticas agropecuárias na produção 
de ovos comerciais implica em planejar, descrever os 
principais procedimentos de rotina da granja e execu-
tar estes procedimentos, conforme o padrão descrito, 
sempre da mesma forma ao longo do tempo. Estas ati-
vidades são de responsabilidade do(s) funcionário(s) 
capacitado(s)/treinado(s).

Um dos procedimentos importantes é o controle de 
acesso de veículos, materiais e de visitantes ao interior 
da granja, que deve ser feito por meio da anotação das 

informações necessárias no livro de registro de visitas da propriedade (Figura 1). Consideram-se 
como visitantes todas as pessoas que não pertencem ao quadro de funcionários/colaboradores 
regulares da granja. Deve-se evitar as visitas de curiosos e pessoas alheias ao processo produ-
tivo.

Quando a entrada na gran-
ja for imprescindível, os 
visitantes devem cumprir 
todos os requisitos de bios-
seguridade, como o perío-
do de vazio sanitário, rou-
pas e calçados higieniza-
dos e/ou descartáveis e, 
quando necessário e pos-
sibilitado, o banho. Vacina-
dores, debicadores, profis-
sionais de manutenção me-
cânica e elétrica ou outros 
que visitam muitas granja 
representam maior risco sa-
nitário e podem merecer 
cuidados adicionais.

Este livro de registro de visitas (acesse o livro) poderá ser adaptado para a realida-
de de cada granja para ser útil aos produtores, como parte dos procedimentos de 
boas práticas de produção relacionados ao controle do fluxo de veículos, materiais 
e de pessoas. O livro atua como uma primeira medida na contenção da entrada de 
vetores causadores/transmissores de doenças no plantel alojado. 
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Figura 1. Ilustração das informações que podem constar no livro de registro de visitas.
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Controle de acesso à granja
• A granja deve estar cercada em todo seu perímetro e ter acesso único restrito, controlado por 

meio de portões. Placa de aviso com os dizeres “Acesso Proibido” dese ser fixada em local 
visível próximo ao portão ou portaria para alertar sobre a proibição de acesso de pessoas não 
autorizadas/convidadas.

• Os portões devem permanecer constantemente fechados quando não em uso para passa-
gem de veículos. Veículos particulares, não prestadores de serviço/entrega, devem permane-
cer estacionados do lado de fora da granja ou em local designado para essa finalidade.

• As visitas devem ser agendadas com antecedência. No dia da visita, o visitante deve ser 
acompanhado por colaborador da granja, do início ao final da visita.

• Quando autorizado o acesso, o visitante deverá receber todas as orientações sobre os pro-
cedimentos regulares adotados pela granja, bem como assinar o livro de registro de visitas 
localizado na portaria, sendo que todos os visitantes devem assiná-lo.

• As informações a serem anotadas no livro de registro pelo(s) visitante(s) incluem: a data da 
visita, identificação, origem, motivo da visita, telefone de contato, placa do veículo, última 
procedência e o período de vazio sanitário, conforme ilustrado na Figura 1, entre outras in-
formações. 

• O período (em horas) de vazio sanitário estabelecido pela granja, para os diferentes perfis de 
visitantes, deve ser rigorosamente atendido. 

• A entrada de equipamentos, utensílios, embalagens, ferramentas ou outros objetos, oriundos 
de outros núcleos ou de outras granjas, do mesmo ou de outros proprietários, deve ser evita-
da; quando realmente necessário, devem ser limpos e desinfectados previamente. 
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