
MEMORIAL DESCRITIVO PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENT OS
AVÍCOLAS COMERCIAIS (GRANJA)

1. RAZÃO SOCIAL:

2. NOME DE FANTASIA:

3. CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL:

4. PROPRIETÁRIO E/OU ARRENDATÁRIO:

5. ENDEREÇO COMPLETO:

6. CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO (granja comercial):

7. FINALIDADE (corte ou postura):

8. ÁREA DO TERRENO (área total):

9. ÁREA A SER CONSTRUÍDA (área utilizada na construção):

10. LOCALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DAS INSTALAÇÕES (Devem ser especificadas
as  distâncias  de  no  mínimo  3  km  entre  estabelecimentos  avícolas  de  diferentes
aptidões, e 100 m entre o estabelecimento e estradas ou rodovias. Tela de 2,54 cm nos
galpões ou área de produção. Cerca de 1,0 m de altura em volta da área de produção,
afastada 5 m das instalações):

11. DESCRIÇÃO  DO  MANEJO  ADOTADO  (Devem  ser  apontadas  as  formas  de
produção,  o  vínculo  do  RT  com  a  propriedade,  manejo  e  reutilização  da  cama,
materiais,  utensílios,  medicamentos  e  outras  substâncias.  Itens  como  destino  das
carcaças, composteiras, sistema de desinfecção de veículos, substâncias e materiais
utilizados na limpeza, destino da água utilizada devem estar especificados.  Todo este
processo deve estar documentado em livros ou planilhas.):

12. BARREIRAS NATURAIS E BARREIRAS FÍSICAS (Devem ser descritas quais as
barreiras  naturais  e  físicas,  como  vegetação,  acidentes  geográficos,  lagos,  rios,
córregos, muros, etc.):

13. SUBSTÂNCIAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA (descrever formas de
acondicionamento,  dados  de  cloração  e  tratamento  da  água  fornecida  às  aves,
desinfetantes, detergentes, limpeza, etc.):

14. SISTEMA DE  DESINFECÇÃO  DE  VEÍCULOS  E  CONTROLE  DE  TRÂNSITO
(descrever a opção para desinfecção que podem ser arcos,  pulverizadores,  bombas
(mesmo portáteis) ou rodolúvios. Os cuidados com relação a acesso à propriedade e de
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que  forma  o  controle  é  feito  (planilhas,  livros,  etc.).  Também,  se  existem  cercas,
estradas e orientações por escrito e sinalizações para a entrada de outras pessoas na
propriedade.): 

15. CUIDADOS  COM  A RAÇÃO  E  A ÁGUA (Devem  ser  descritas  as  formas  de
captação e de tratamento da água servida, forma e localização de armazenamento da
água e da ração e cuidados com a limpeza e higiene dos utensílios utilizados para o
fornecimento de água e ração para as aves.):

16. PROGRAMA  DE  SAÚDE  AVÍCOLA  (Devem  ser  descritos  os  procedimentos
padrões  de  prevenção  e  controle  de  doenças,  como  vacinações,  utilização  de
medicamentos, e assistência veterinária.):

17. PLANO DE CONTINGÊNCIA (Roteiro que a granja deverá seguir para o caso de
ocorrência  de  uma  doença  avícola,  como  o  controle  da  entrada  e  saída  de  aves,
produtos,  subprodutos  e  resíduos,  materiais,  pessoas  e  equipamentos,  limpeza  e
desinfecção das instalações, sacrifício das aves, destruição das carcaças, etc.):

18. PROTOCOLO DE REGISTRO DE PRAGAS (Descrever quais os procedimentos,
sustâncias, quantidade, tipo de armadilhas e suas localizações, bem como a análise de
eficácia dos métodos utilizados.):

19. PLANO  DE  CAPACITAÇÃO  DE  PESSOAL  (Descrição  do  que  é  feito  pelo
estabelecimento  ou empresa integradora,  de  como os funcionários  que  cuidam das
aves são capacitados para a atividade (cursos, reuniões, orientações por escrito, POPs,
manejo adotado):

 

Local e data:_______________________________/____/______

_____________________________________________ 
Carimbo e Assinatura 

Responsável Técnico/Proprietário
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