
ANEXO IV 

 

PROGRAMA DE QUALIDADE DE ALIMENTOS DO DISTRITO FEDERAL- 

BRASÍLIA QUALIDADE NO CAMPO 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DE BOAS 

PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS – BPA 

 

Nome do Agricultor:___________________________________________________ 

Denominação da propriedade Rural:____________________________________ 

Coordenadas: Latitude _________________ 

Longitude___________________________ 

Área da propriedade Rural:  _______________ ha,   ou ______________m² 

Atividade principal: 

_______________________________________________________ 

Atividades 

secundárias:____________________________________________________ 

Mão de obra utilizada:  

Familiar: ___________   Contratada:______________   

Temporária:________________ 

 

 
I ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL/ PROPRIEDADE RURAL 

1 Possui croqui com divisões de talhões e detalhamento do 
imóvel/ propriedade rural para planejamento? 

 

2 Possui e mantém atualizada caderneta de campo? *  

3 É dado o destino correto para o lixo do imóvel/ propriedade? *  

4 Coletores de lixo disponibilizados em pontos estratégicos no 
imóvel/propriedade, devidamente tampados? 

 

5 Material de irrigação, madeiras, arames e outros materiais sem 

uso imediato são guardados adequadamente? * 

 

6 Ferramentas, pequenos equipamentos e outros materiais de 

uso rotineiro são guardados adequadamente? * 

 

7 Mantêm boa higiene dos arredores, da sede e do imóvel/ 

propriedade em geral? * 

 

8 Os insumos estão armazenados adequadamente? *  

9 Possui estrutura adequada para armazenamento de adubo 

orgânico? * 

 

* Item de cumprimento obrigatório 

 

II HABITAÇÃO 

10 A casa sede é mantida em bom estado de conservação?  

11 As casas dos empregados ou parceiros são mantidas em bom 
estado de conservação?  

 

12 O esgotamento sanitário é feito de forma adequada em todas 

as habitações? * 

 

 

III QUALIDADE DA ÁGUA 

13 Realiza, anualmente, análise da água para consumo? *  



14 A fonte de água (cisterna, etc.) para consumo é bem 

protegida?* 

 

15 Realiza lavagem da caixa d’água a cada 6 meses e anota na 

caderneta de campo? * 

 

16 Realiza o tratamento da água de consumo, caso seja 

necessário? * 

 

17 Utiliza caixa d´água adequada que permita a higienização? *  

 

IV CUIDADO COM ANIMAIS DOMÉSTICOS 

18 Possui instalações adequadas para os animais domésticos e 
com destinação correta de dejetos (cães, aves e suínos)?  

 

19 Vacina e vermífuga anualmente e comprova a vacinação e 

vermifugação de cães e gatos (antirrábica)? * 

 

* Item de cumprimento obrigatório 

 

V ASPECTOS AMBIENTAIS 

20 Respeita a Área de  Preservação Permanente? *  

21 Respeita a Reserva Legal? *  

22 Existem potenciais contaminantes na Área de Preservação 

Permanente? * 

 

23 Possui outorga de uso da água?  

24 Fez o Cadastro Ambiental Rural (CAR)? *  
* Item de cumprimento obrigatório 

 

VI PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS 

25 Adota o plantio em nível?  

26 Faz adubação verde?  

27 Faz rotação de cultura?  

28 Possui barreiras e quebra-ventos e são manejadas 
adequadamente? 

 

 

VII ASPECTOS SOCIAIS 

29 O empregador assina a carteira dos empregados e recolhe 
INSS e o FGTS? 

 

30 Realiza e comprova a realização de exames admissionais e 
demissionais?  

 

31 Todos os trabalhadores utilizam EPI adequados às diversas 
atividades exercidas no imóvel/ propriedade? (Não pergunte, 

verifique se existe e são utilizados EPI para trabalhadores de campo e 

manipuladores de alimento). * 

 

32 Possui banheiros devidamente equipados para uso dos 

trabalhadores? * 

 

33 Os trabalhadores participam de capacitações em BPA? *  

34 As capacitações são documentadas?   
* Item de cumprimento obrigatório 

 

VIII ASPECTOS AGRONÔMICOS 

35 Realiza análises periódicas do solo?   

36 Os tratos culturais são feitos de maneira adequada?   
 



IX AGROTÓXICOS 

37 Tem responsável pelo controle das aplicações de agrotóxicos?*  

38 O  agricultor sabe o que é período de carência, respeita e 

registra? * 

 

39 Possui receituário agronômico e notas fiscais dos agrotóxicos 

utilizados na propriedade? * 

 

40 O responsável pela aplicação e o aplicador possuem 

capacitação para aplicador de agrotóxicos? * 

 

41 Utiliza Equipamento de Proteção Individual (EPI)? *  

42 Os EPI's são lavados e passados a cada uso?   

43 É realizada a tríplice lavagem das embalagens após 

utilização?* 

 

44 Existe local adequado para guarda e manipulação dos 

agrotóxicos? * 

 

45 Sinalizado com uma caveira e duas tíbias cruzadas na cor preta 
com fundo branco, com os dizeres: “CUIDADO VENENO” ou 
“PERIGO VENENO”.  

 

46 Existe local adequado para embalagens vazias de 

Agrotóxicos?*  

 

47 Existe banheiro para o aplicador de agrotóxico com chuveiro de 

água fria e com uso exclusivo? * 

 

* Item de cumprimento obrigatório 

 

X IRRIGAÇÃO 

48 Existe proteção para os equipamentos de irrigação (motobomba 
e cabeçal de controle)? 

 

49 Utiliza sistema de irrigação poupador de água? (irrigação 
localizada) 

 

50 Utiliza técnicas de manejo de irrigação?   

51 Realiza, anualmente, análise da água para irrigação? *  

 

XI MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

52 Os contentores (caixas, balde, carrinho, etc) de colheita estão 
bem conservados, limpos e/ou higienizados e de forma a não 

transmitir resíduos e/ou contaminantes ao produto? * 

 

53 Os contentores utilizados para o transporte e colheita estão 
bem conservados, limpos e/ou higienizados e de forma a não 
transmitir resíduos e/ou contaminantes ao produto? 

 

54 Possui estrutura adequada de armazenamento de caixas?   

55 As máquinas e equipamentos estão em bom estado de 
conservação e são guardados em local adequado? 

 

* Item de cumprimento obrigatório 

 

XII COLHEITA E CLASSIFICAÇÃO 

56 Faz classificação dos produtos colhidos?  

57 O produto é mantido na sombra após a colheita?  

58 Possui estrutura para atividades de pós-colheita adequada? *  

59 Possui lavatório de mãos de fácil acesso aos manipuladores, 

providos de papel toalha, sabão liquido e lixeira com pedal? * 

 



60 A colheita é realizada de forma a evitar danos ou a 
contaminação do produto? * 

 

61 O veículo para transporte é adequado e higienizado? *  

 

XIII HORTALIÇAS FOLHOSAS 

62 A água utilizada para a lavagem e sanitização é oriunda de 

fonte adequada? * 

 

63 As instalações de pós-colheita possuem piso lavável, cobertura 

e condições gerais do ambiente salubre? * 

 

64 Possui tanques adequados para pré-lavagem das hortaliças 

com raízes? * 

 

65 Possui chuveiro para lavagem das hortaliças por aspersão? *   

66 Possui tanque adequado para sanitização das hortaliças? *   

67 Possui estrutura adequada para escorrimento das hortaliças 

após a lavagem? * 

 

68 Os procedimentos pós-colheita utilizados são adequados? *  

69 A colheita é transportada em carros de mão higienizados e 

diferentes dos usados para insumos (adubo orgânico)? * 

 

* Item de cumprimento obrigatório 

 

 

NOTAS 

0 (zero) -  NÃO ADEQUADO  

2 – CONFORMIDADE PARCIAL 

4 – CONFORMIDADE TOTAL 

NA – NÃO APLICÁVEL 

NV – NÃO VERIFICADO 
 


