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BPF – BOAS PRÁTICAS DE 

FABRICAÇÃO

INTRODUÇÃO

A higiene é fundamental para prevenir a grande quantidade de doenças que podem ser transmitidas

através dos alimentos. Todos os alimentos, com exceção do sal, são perecíveis, ou seja, são suscetíveis a

alteração e deterioração com maior ou menor rapidez, o que pode causar alguma doença.

CONCLUSÃO

As Boas Práticas de Fabricação (BPF)

abrangem um conjunto de medidas que devem ser

adotadas pelas indústrias e serviços de alimentação

a fim de garantir adequadas condições sanitárias e

conformidade dos produtos alimentícios com os

regulamentos técnicos (BRASIL, 1999).

Fonte: Segalimento.blogspot 2013;

Treinamento de boas praticas de fabricação (BPF).

O QUE É BPF?
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BPF – Motivos para implementação 

 Exigências da Legislação;

 Melhor relacionamento com órgãos competentes; 

 Vantagens comerciais para empresas; 

 Exigência ou melhor relacionamento com clientes; 

 Melhor controle de parâmetros de processo e 

produto final; 

 Melhor gestão da qualidade em termos 

organizacionais; 

 Melhor qualidade do produto final; 

 Concorrentes com certificação; 

 Melhoria da imagem da empresa; 

 Redução de custos.

 Biológicos: são provocados por microrganismos

(bactérias, vírus, fungos, entre outros) que não

podemos ver a olho nu, mas que são as

principais causas de contaminação nos

alimentos.

 Químicos: são provocados por ratos

desinfetantes, produtos para matar inseticidas,

antibióticos, agrotóxicos e outros venenos.

 Físicos: são materiais que podem machucar,

como pregos, pedaços de plástico, vidro e de

ossos e outros (KLOETZEL, 1974; SILVA JR,

2002).

Fonte: Qualicon.vet 2015.

mailto:Rafael_henriquerossi@hotmail.com

