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Isenção de Responsabilidade  
 
Este checklist de autoavaliação destina-se a uso entre uma ou mais empresas 
contratantes e um fabricante externo ou prestador de serviços. No caso de duas ou mais 
empresas trocarem dados usando o checklist de autoavaliação, o provedor de dados é 
o único responsável pela qualidade e precisão de tais dados. A confidencialidade dos 
dados e o uso do checklist de autoavaliação ficam sob controle e critério exclusivos das 
empresas envolvidas. A CropLife International, incluindo seus funcionários e diretores, 
e suas associações-membros, bem como as empresas-membros que não participam do 
exercício específico de autoavaliação não fazem parte nem estão envolvidas na troca 
de dados, e tampouco têm acesso a nenhum dos dados ou ao checklist de autoavaliação 
preenchido. A CropLife International não se responsabiliza e se isenta expressamente 
de qualquer responsabilidade, bem como de danos de qualquer tipo, decorrentes do uso 
dos dados fornecidos no contexto do checklist de autoavaliação entre as partes 
contratantes. 
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Prevenção de Contaminação na Fabricação de Produtos para 
Produção de Cultivos  

Checklist de Autoavaliação 

 

 
Escopo  
Este formulário destina-se a ser utilizado pelos fabricantes de produtos de proteção de cultivos 
e/ou seus atuais e potenciais futuros fabricantes externos e prestadores de serviços envolvidos 
na fabricação contratual de intermediários, ingredientes ativos, formulações e (re)embalagens, 
bem como armazenagem e transporte de produtos acabados, matérias-primas e materiais de 
embalagem.  
Também são aplicáveis a contratos que abrangem armazenamento e manuseio de produtos 
acabados em instalações a granel nas distribuidoras/revendedoras. 
 

Finalidade  
Este checklist baseia-se no Apêndice B da publicação da CropLife International: “Contamination 
Prevention in the Manufacture of Crop Protection Products - Guidelines and Best Practices”, 
Quarta Edição (2019)1, Self-Assessment Checklist. 
Serve como ferramenta para autoavaliar o alinhamento com os processos de fabricação e 
gestão em vigor.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cópias eletrônicas disponíveis no site da CropLife International:  
https://croplife.org/wp-content/uploads/2019/01/CPMCPP_4th-Edition_Mar_2019_HR.pdf 
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Resumo do Site  

 

Nome da Empresa   

Endereço da Empresa   

Endereço do site / unidade 
avaliado  

 

Localização da fábrica no 
GPS  

 

País   

 

 

Data  

Nome do Avaliador   

Telefone (ramal)  

e-mail etc.  

Função// Cargo   

Assinatura   
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Os procedimentos de Autoavaliação ajudarão os fabricantes e seus atuais e 
potencialmente futuros Fabricantes Externos (External Manufacturers - EMs)* a 
avaliar a conformidade de seus processos de fabricação e equipamentos técnicos 
com os principais critérios de Prevenção de Contaminação e a competência de seu 
pessoal. Uma resposta negativa às perguntas no checklist, que não possuem caráter 
informativo, deve ter um plano de ação correspondente para melhoria ou uma 
explicação do motivo por que não é necessária uma melhoria. 
Este checklist também pode ser usado como a seção de Prevenção de 
Contaminação do checklist de auditoria de um cliente (EM). 

A frequência das auditorias de Autoavaliação/ Fabricante Externo é determinada por 
cada fabricante e pelos EMs individualmente com base em suas próprias avaliações 
de risco contra Prevenção de Contaminação, devendo ser ajustada de modo a incluir 
eventos que afetem o risco contra a Prevenção de Contaminação. 
 

Serão necessárias auditorias frequentes sempre que: 
• O mix de produtos em uma unidade multiuso tenha sido alterado e um 

novo ingrediente ativo foi acrescentado ao portfólio (EMs). 
• Depois da conclusão do plano de ação para corrigir qualquer não 

conformidade com os critérios da Prevenção de Contaminação. 
 

Quando ficou demonstrado um desempenho comprovado e confiável de Prevenção 
de Contaminação e não tendo ocorrido nenhuma alteração nos equipamentos ou no 
portfólio, as fábricas (de EMs) podem ser auditadas com menor frequência. 
Tanto no caso de Autoavaliação de Prevenção de Contaminação como auditorias de 
EM, o auditor-chefe deve, preferivelmente, ser um especialista (como o Gerente de 
Controle de Qualidade de um site diferente da mesma empresa, ou um consultor 
independente de Prevenção de Contaminação).  
 
Conteúdo  

1. Responsabilidade pelo Gerenciamento. 
2. Troca de Informações. 
3. Tipo de Operação. 
4. Separação / Segregação de Grupos de Produtos. 
5. Changeover de Produtos. 
6. Identificação e Rastreabilidade de Materiais. 
7. Projeto do Equipamento para Melhoria da Eficiência da Limpeza. 
8. Outros Aspectos da Prevenção de Contaminação. 

 

 

* Nesta lista de verificação "EM" inclui: Fabricantes externos e prestadores de serviços envolvidos na fabricação 
contratual de intermediários, ingredientes ativos, formulações e (re)embalagens, bem como armazenagem e 
transporte de produtos acabados, matérias-primas e materiais de embalagem. Também são aplicáveis contratos que 
abrangem armazenamento e manuseio de produtos acabados em locais a granel nas distribuidoras/revendedoras. 
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1. Responsabilidade pelo 
Gerenciamento  

Sim Não  Comentários / 
Planos de Ação Propostos 

1.1 
Normas  

Seu site tem norma / diretriz / 
política que cubra a 
Prevenção de 
Contaminação? 

   

 As Normas / Diretrizes publicadas 
no livreto da CropLife 
International: "Prevenção de 
Contaminação na Fabricação de 
Produtos de Proteção de Cultivos - 
Quarta edição (2019)" estão 
sendo implementadas? 

 
Se houver outras, descreva. 

 
1.2 
Responsável  

 
Em sua organização, você 
tem um indivíduo indicado 
para a implementação e 
manutenção do programa de 
Prevenção de 
Contaminação? 

   

 Nome: 
 Na função desde (data): 

1.3 
Treinamento  

Você fornece treinamento 
periódico de conscientização sobre 
Prevenção de Contaminação para: 

   

 Pessoal existente? 
 Pessoal novo, incluindo 

pessoal temporário? 
 Funções? 
 Com que frequência? 
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1. Responsabilidade pelo 
Gerenciamento  

Sim Não  Comentários/ 
Planos de Ação Propostos 

1.3  
Continuação  

Você tem um módulo de 
treinamento formal de 
Prevenção de Contaminação? 

 
São mantidos registros de 
treinamento? 

 
 Somente para pessoal 

permanente? 
 

 Tanto para pessoal 
permanente como 

temporário? 
 

Período de retenção dos 
registros?  

   

1.4 
Aumentando a 
Conscientização  

Descreva qualquer outra 
atividade de aumento de 
conscientização. 
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2. Troca de Informações  Sim Não Comentários/ 
Planos de Ação Propostos 

2.1 
Contato  

Quem é o ponto focal na sua 
empresa para seus clientes 
para quaisquer discussões 
sobre troca de informações? 
Nome: 

   

2.2 
Confidencia-
lidade das 
Informações 
dos clientes  

Os contratos com seus 
clientes permitem que você 
divulgue para o próximo 
cliente o nome dos produtos 
anteriores e seus 
ingredientes ativos? 

 
Em caso negativo devido a 
contratos de sigilo existentes: 
seus clientes anteriores 
permitem a divulgação do nome 
de sua empresa e o nome de 
seu responsável por prevenção 
de contaminação para seu 
próximo cliente? 

   

2.3 
Ingredientes 
ativos  

Você fornece a seus clientes 
uma lista de todos os 
ingredientes ativos 
manipulados em seu site, 
listados por unidades de 
produção? 

 
Você fornece a seus clientes 
atualizações desta lista 
quando novos ingredientes 
AIs são adicionados ao seu 
portfólio? 

 
Você relata as 
alterações 
imediatamente? 

 
Em caso positivo, com que 
frequência? 
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2. Troca de Informações  Sim Não  Comentários/ 
Planos de Ação Propostos 

2.4 
Configura-
ção da 
Planta  

Você discute a 
configuração do 
equipamento com o cliente 
quando fabrica um produto 
pela primeira vez? 

 
Se a unidade puder ser 
combinada a partir de 
diferentes partes, você informa 
ao cliente de todos os 
ingredientes ativos que 
estiveram por último em todas 
essas partes? 

 
 

Exemplo: 
O vaso de formulação foi 
utilizado para o produto 
anterior, mas o funil de 
carregamento que será 
utilizado continha um produto 
com um ingrediente ativo 
diferente na rodada de 
produção anterior. 
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3. Tipo de Operação e Mix 
de Produtos  

Sim Não  Comentários/ 
Planos de Ação Propostos 

3.1 
Tipo de Operação  

A fábrica: 

 

 Sintetiza? 
 
 Formula: 
     -sólidos?   
     -líquidos? 
 
 Embala: 
     -sólidos? 
     -líquidos? 

   

3.2 
Mix de produtos 
Produtos químicos 
agrícolas  

 O site de fabricação 
fabrica, formula ou 
embala: 

 
 Herbicidas de baixa 

taxa de aplicação (= 
LARH) (≤ 560 g até ≥ 
50 g AI/ha)? 

 
 Herbicidas altamente 

ativos (= HAHs) < 50 g 
AI/ha; ver Tabela 1)? 

 
 Herbicidas de 

taxa normal  
(= NRH) 
(> 560 g AI/ha)? 

 
 Reguladores de 

crescimento de plantas? 
 
 Inseticidas / fungicidas 

para aplicação foliar ou 
no solo? 

 
 Inseticidas / fungicidas 

para tratamento de 
sementes? 

 
 Inseticidas para 

aplicações foliares? 
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3. Tipo de Operação e Mix de 
Produtos 

Sim Não Comentários/ 
Planos de Ação Propostos 

3.2 continuação   Inseticidas pertencentes à 
família de neonicotinóides ou 
outras famílias de inseticidas 
com alta toxicidade a 
artrópodes não-alvo (por 
exemplo, abelhas de mel)? 

  
  Rodenticidas? 

 
  Controle de pragas que não 
são de cultivo? 

   

3.3 
Mix de produtos 
químicos não 
agrícolas 

O site de fabricação 
fabrica, formula e/ou 
embala: 

 
  Alimentos  

(inclusive vitaminas)? 
 
 Produtos farmacêuticos 

humanos que são 
aplicados oralmente,  
topicamente ou como 
injeção? 

 
  Produtos veterinários que 
são aplicados oralmente,  
topicamente ou em forma 
de injeção? 

 
 Cosméticos humanos e 
outros produtos para 
saúde? 

   

3.4 Forneça uma lista de todos 
os ingredientes ativos 
manipulados em cada uma 
das unidades de produção 
neste site. 

   

3.5 

Avaliação de 
risco  

Descreva sua abordagem 
baseada em risco.  
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4. Separação / Segregação de Grupos 
de Produtos 

Comentários/ 
Planos de Ação Propostos 

Se o site de fabricação manipular mais de um dos grupos de produtos mencionados em 
3.2, responda a todas as perguntas do capítulo 4. 

4.1 
Herbicidas e 
inseticidas 
/ fungicidas 

As unidades de produção 
estão completamente 
separadas (exceto vapor, 
nitrogênio e linhas de ar 
comprimido) por: 
 Localização em prédios 

separados? 
 
• Situadas no mesmo 

prédio, mas totalmente 
compartimentalizadas 

•  sem sistema de 
ventilação em comum 
ou outros fluxos 
cruzados potenciais, 

 
• Equipamentos auxiliares 

(por ex., aspiradores, 
filtros de ar, 
ferramentas, peças de 
reposição usadas) 
dedicados a herbicidas 
ou a não herbicidas e 
marcados de acordo? 

 
 
 O pessoal operacional, ao 

passar de herbicidas para 
inseticidas / fungicidas 
precisa trocar de calçados 
e roupas de trabalho? 

Sim 
 

Não  

4.2 
Herbicidas 
altamente 
ativos  
(HAHs) 

 
As unidades de produção 
são completamente 
segregadas (exceto  vapor, 
nitrogênio e linhas de ar 
comprimido) de outros 
grupos de produtos 
(incluindo outros herbicidas) 
por: 

 
• Estarem em prédios 
separados? 
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4. Separação / Segregação de 
Grupos de Produtos 

Sim Não  Comentários/ 
Planos de Ação Propostos 

4.2 continuação  Estarem no mesmo prédio, mas 
totalmente 
compartimentalizadas, sem: 
 
 Nenhum sistema de 

ventilação em comum 
nem outros fluxos 
cruzados potenciais, 

 
• Com equipamentos 

auxiliares (por ex., 
aspiradores, filtros de ar, 
ferramentas, peças de 
reposição usadas) 
dedicados a herbicidas 
altamente ativos ou a 
outros grupos de produtos 
e marcados de acordo? 

 
 O pessoal operacional, 

trabalhadores de manutenção 
e visitantes precisam trocar 
calçados, protetores de 
calçados, equipamentos e 
macacões e aventais ao 
passar de área de herbicidas 
altamente ativos para outras 
áreas?   

 
 Tomam-se medidas para que 

não passem para o exterior 
sopros de ar não filtrado, 
como janelas que não se 
abrem, portas trancadas, 
etc.? 

 
 A sala fica sob pressão 

negativa e é periodicamente 
monitorada? 

   

4.3 
Reguladores de 
crescimento de 
plantas (PGR) 

Você fabrica PGRs em linhas 
compartilhadas com: 

 
 Herbicidas? 

 
 Inseticidas / fungicidas? 
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4. Separação / Segregação de 
Grupos de Produtos 

Sim Não Comentários/ 
Planos de Ação Propostos 

4.4 
Rodenticidas e 
produtos para 
controle de 
pragas que não 
sejam de cultivo: 

As unidades de produção são 
totalmente separadas (exceto 
vapor, nitrogênio e linhas de ar 
comprimido) de outros grupos 
de produtos por: 

 
  Estarem em prédios separados? 

 
  Estarem no mesmo prédio, mas 
totalmente 
compartimentalizadas? 

   

4.5 
Produtos químicos 
agrícolas e 
produtos químicos 
não agrícolas (ver 
3.3) 

As unidades de produção são 
totalmente separadas (exceto 
vapor, nitrogênio e linhas de ar 
comprimido) por: 

 
•  Estarem em prédios separados? 

   

4.6 
Separação 
incompleta  

Herbicidas e inseticidas / 
fungicidas, Se não estiverem 
segregados, compartilham 
equipamentos como: 

 
Equipamentos fixos: 
 
 Tanques de armazenamento a 
granel em pátios de tanques: 
• Para matérias primas / 

intermediários?  
• Produto final? 
• Estações de carga e 

descarga de contêineres? 
• Linhas de transferência 

(“pipelines”) com coletores? 
• Sistema de ventilação em 

comum? 
• Equipamentos móveis: 
• Contêineres para 

intermediários / produtos? 
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4. Separação / Segregação 
de Grupos de Produtos 

Sim Não Comentários/ 
Planos de Ação Propostos 

4.6 continuação   Bombas? 
  Mangueiras flexíveis?  
  Filtros? 
  Dispositivos de carga, 

como: 
 Funis,  
 Tubos de sucção? 
 Aspiradores? 
 Ferramentas como pás, 

colheres, dispositivos de 
amostragem? 
 Outros?  Faça lista. 

   

4.7 Equipamentos fixos     

4.7.1 
Tanques comuns 
de 
armazenamento a 
granel (“pátio de 
tanques”) para 
ingredientes  

Existem válvulas 
unidirecionais ou outras 
proteções contra retorno 
instaladas? 

 
 

Esses tanques comuns de 
armazenamento a granel 
podem alimentar o 
ingrediente do processo 
de herbicida e 
inseticida/fungicida ao 
mesmo tempo? 

   

4.7.2 
Linhas de 
transferência de 
conexão de 
coletores, se 
aplicável 

Como você identifica os 
conectores corretos ao  
configurar a 
transferência? 

 
Você muda as conexões 
no coletor durante uma 
rodada de fabricação 
em execução? 

 
Como você limpa as linhas 
de transferência e os 
conectores no coletor? 
Descreva. 
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4. Separação / Segregação 
de Grupos de Produtos 

Sim Não   Comentários/ 
 Planos de Ação Propostos 

4.8 Equipamentos móveis     

4.8.1 Todos os equipamentos 
móveis mencionados (por 
ex., bombas, mangueiras 
flexíveis, aspiradores, kits 
de ferramentas, 
recipientes recarregáveis 
etc.) são: 

 
 Dedicados para as 

unidades de produção 
de herbicidas 
/inseticidas  ou 
fungicidas? 

 
ou: 
 
 Destinados a um 

produto específico, 
nunca sendo removidos 
da linha pelo menos 
durante toda a rodada 
de fabricação e limpos 
como parte do processo 
de changeover? 

   

4.8.2 Existem procedimentos por 
escrito para a limpeza de 
equipamentos móveis? 

   

4.8.3 Este equipamento móvel 
está devidamente rotulado 
ou codificado por cores, 
mostrando seu uso 
dedicado? 

 
Existe um diário de registro 
ou sistema de marcação 
para cada equipamento 
intercambiável? 

 
Esses registros incluem: 
 O último produto para o qual 
este equipamento foi usado? 
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4. Separação / Segregação de 
Grupos de Produtos 

Sim No Comentários/ 
Planos de Ação Propostos 

4.8.3  

(Continuação) 

 Data do último uso? 
 Data em que o equipamento 

foi limpo pela última vez? 
 Método de limpeza 

aplicado? 
 Estado de limpeza? 

   

4.8.4 
Contêineres a 
granel móveis  

Os contêineres a granel 
móveis (por exemplo, IBCs, 
isotainers, big-bags, tanques 
rodoviários/ferroviários, 
contêineres de resíduos) são 
designados para a fabricação 
de um único produto para 
toda a campanha de 
fabricação? 

 

São usados para 
armazenamento 
temporário, dedicado de: 
 
 Ingredientes inertes? 
   Materiais contendo 

ingredientes ativos (AI) 
(premix, produto final, 
por ex., antes da 
embalagem)? 

 Resíduos (ex.: agente de 
limpeza usado a ser reciclado) 

 
Esses contêineres 
permanecem dedicados ao 
mesmo produto após o fim 
de sua rodada de 
fabricação? 

   

4.8.5 Os contêineres a granel 
estão devidamente 
rotulados com 
identificação clara do 
produto? 
  A aderência dos rótulos é 
adequada? 
  O histórico desses 
contêineres é rastreável, 
por ex., o último produto? 
  O estado de limpeza está 
demonstrado? 
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4. Separação / Segregação de 
Grupos de Produtos 

Sim 
 

Não Comentários/ 
Planos de Ação Propostos 

4.8.6 Todos os tipos de 
contêineres a granel são 
descontaminados no 
próprio site? 
 
 Em caso negativo, liste as 

exceções. 
 

 Em caso positivo, há 
um Procedimento 
Operacional  Padrão 
(SOP)? Descreva. 

 
 

A descontaminação dos 
contêineres a granel é 
terceirizada?  
  
Em caso positivo: 

  O terceirizado deve 
adotar qual padrão de 
limpeza? 

 
  Como você verifica 

a limpeza dos 
contêineres a 
granel? 
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4. Separação / Segregação de 
Grupos de Produtos 

Sim 
 

Não Comentários/ 
Planos de Ação Propostos 

4.9 
Derretendo 
produtos em 
tambores  

Se os tambores precisarem 
ser colocados em banho de 
água quente ou forno de ar 
quente, por ex., para derreter 
um ingrediente ativo ou 
diminuir a viscosidade de 
certos surfactantes:  
 
  São tomadas medidas 

para evitar que rótulos 
sejam perdidos/ 
destruídos e se perca a 
rastreabilidade, por ex., 
marcando a parte 
superior do tambor com 
o nome do produto com 
tinta permanente e 
impermeável? 

  Os banhos de água 
quente ou fornos de ar 
quente são dedicados à 
rodada de um único  
produto, ou seja, 
nenhuma matéria-prima 
ou ingrediente ativo para 
outros produtos 
compartilhará o banho de 
água quente ou o forno 
de ar quente  ao  mesmo 
tempo? 

Ver histórico 10.12 no 
livreto de Prevenção de 
Contaminação. 

   

 

4. Separação / Segregação de 
Grupos de Produtos 

Sim Não  Comentários/ 
Planos de Ação Propostos 

4.10 Manuseio /armazenagem de 
matérias-primas comuns para 
fabricação de herbicidas e 
não-herbicidas   
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4.10.1 
Manuseio  

Há matérias-primas comuns 
tanto para herbicidas quanto 
para não-herbicidas, por 
exemplo, solventes, 
surfactantes etc.? 

 
É garantido que um contêiner 
parcialmente consumido de 
um material comum - depois 
de aberto na área de 
herbicidas - nunca será 
levado para a área de não-
herbicidas? 

 
Esses contêineres são 
rotulados "Exclusivamente 
para uso em herbicidas" e 
armazenados com os 
ingredientes de herbicidas? 

   

4.10.2 

Armazena-
mento  

Como são segregados os 
ingredientes ativos de 
herbicidas e de não-herbicidas 
ou materiais para maior 
processamento?   

 
  Especifique: 
 
 Em prédios segregados? 

 
  Em diferentes 

compartimentos ou em 
áreas dedicadas,  
claramente marcadas no 
mesmo prédio, por ex., 
marcações claras no piso, 
paredes e/ou placas e/ou 
codificação por cores?   
 

 
 Em depósito diferente com 
marcações visuais claras? 
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5. 

 
Changeover de Produto  

Sim Não Comentários/ 
Planos de Ação Propostos 

5.1 Gerenciamento de 
changeover e níveis de 
limpeza  

   

5.1.1 
Gerenciamen
to de 
changeover 

Uma pessoa foi designada 
responsável pela aprovação 
da liberação do equipamento 
limpo para a próxima rodada 
de fabricação, incluindo 
assinatura? 

   

5.1.2 
ACLs -Níveis 
de limpeza  

Existe um sistema instalado 
para ter certeza de que se limpa 
o equipamento imediatamente  
após a rodada de produção? 

Existem ACLs atualizados 
disponíveis para cada 
sequência de produção em 
cada unidade (ver livreto, 
capítulo 5.2.7)? 

 

Os ACLs incluem todos os 
ingredientes ativos 
manipulados nas unidades de 
produção? 

 

Há um procedimento para 
garantir que os níveis de 
limpeza sejam atualizados 
sempre que o mix de produtos 
ou as sequências de 
produção forem alterados em 
uma unidade de produção 
compartilhada? 

 
O cliente é informado 
imediatamente? 
 

Os clientes fornecem os 
ACLs necessários? 

 

Em caso negativo, como os 
ACLs são obtidos / 
determinados? 
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5. 

 
Changeover de Produto  

Sim Não  Comentários/ 
Planos de Ação Propostos 

5.2 Análise dos níveis de 
limpeza (impureza residual) 

   

5.2.1 Há capacidades analíticas 
disponíveis para determinar 
impurezas residuais abaixo 
dos ACLs solicitados pelo 
cliente? 
 

   Para análise de 
“contaminante no “rinsado”? 
 

   Para análise de 
“contaminante no produto 
seguinte”? 

   

5.2.2 Onde se realizam as análises 
dos vestígios de impurezas 
residuais? 
 No laboratório analítico no 

site? 
 Em laboratório externo 

contratado? 
 Qual empresa? 

Nome: 
 
 No laboratório analítico do 

cliente? 

   

5.2.3 O método analítico de 
impureza residual é 
validado na faixa objetivada 
de nível de limpeza: 

 
    Para linearidade? 
 
    Para recuperação? 
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5.2.4  As impurezas residuais 
são determinadas: 

 

 No produto seguinte? 

Em caso positivo: 
 

   Tipicamente, quantos lotes 
são analisados? 
 
 Retira-se uma amostra do 
vaso? 
 
 Retira-se uma análise da 

primeira embalagem? ou: 
 No último rinsado  

 
  O agente de limpeza é 
analisado? 
  Em cada troca de 
produto? 

 
  Em caso negativo, explique: 

   

5.2.5 As amostras analíticas, 
amostras de laboratório e/ou 
amostras retidas (no final do 
período de armazenamento) 
são: 

 
  Impedidas de serem 
recicladas, retornando 
ao processo? 

 
  Descartadas? 
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5.3 Procedimentos de limpeza  
   

5.3.1 Há procedimentos de limpeza 
por escrito instalados e 
validados? 

 
Como foi feita a 
validação da limpeza? 
 
Descreva:  

   

5.3.2 O procedimento de limpeza 
especifica: 

 
 O agente de limpeza a ser 

usado? 
 
 O equipamento de limpeza a 

ser usado? 
 
 As condições de limpeza a 

serem usadas (Ex.: 
temperatura, horário)? 

 A sequência em que se 
devem limpar as partes 
individuais da linha de 
fabricação?   

 

  Como carregar o agente de 
limpeza no equipamento? 

 

  O número de ciclos de 
limpeza, a duração de cada 
ciclo de limpeza e a 
quantidade mínima de 
agente de limpeza por 
lavagem? 

 
  Desmonte e limpeza 
manual onde for 
necessário? 

 
  Locais de amostragem? 
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  5.4 
Reciclagem de 
agente de 
limpeza usado  

 
O agente de limpeza usado é 
reciclado, retornando ao 
processo? 
 
Em caso positivo, forneça mais 
detalhes. 
 
O cliente concorda que o agente 
de limpeza usado seja reciclado  
e volte a seu produto? 
 
Se o agente de limpeza usado 
for reciclado, os recipientes 
coletados são imediatamente 
rotulados após a limpeza ser 
concluída? 
 
Os recipientes para o agente de 
limpeza usado são limpos antes 
de serem utilizados, ou seja, 
antes de encher com o agente 
de limpeza usado?   

   

5.5 Procedimento de liberação 
do equipamento limpo da 
unidade de produção 

   

5.5.1 
Procedimento 
de liberação 

Há um procedimento de 
liberação para o 
equipamento limpo antes de 
começar a próxima rodada? 

 
Esse procedimento inclui o 
seguinte: 
 
  Confirmação visual da limpeza 

apropriada? 
 
   Verificação do registro de 
limpeza quanto a sua 
conclusão para garantir a  
rastreabilidade? 
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5.5.1 

(continuação) 

   Verificação se as 
instalações e os 
equipamentos 
compartilhados (bombas, 
mangueiras flexíveis, etc.) 
estão devidamente 
rotulados, incluindo o nome 
do ingrediente ativo 
anterior e os níveis de 
limpeza alcançados? 

 
   Verificação se os 

resultados da análise de 
RI atendem ao limite de 
limpeza especificado 
(como confirmação para 
uma limpeza eficaz)? 

   

5.5.2 
Verificação se 
a limpeza do 
equipamento 
está completa  

Os operadores, envolvidos no 
preparo do equipamento para 
a próxima rodada de 
produção, colocam sua 
assinatura no registro de 
limpeza e inserem o horário 
em que as etapas individuais 
de limpeza foram concluídas? 

 
Se um passo na limpeza do 
equipamento não for 
realizado, isso será marcado 
no registro de limpeza com 
uma breve explicação? 

 
Está garantido que a próxima 
rodada não pode ser iniciada 
antes que o responsável pela 
liberação do equipamento 
inspecione a instalação limpa 
e assine a devida 
documentação? 
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5.6 Procedimento de liberação 
do produto fabricado após o 
changeover  

   

5.6.1 O procedimento de 
liberação do produto inclui 
o seguinte: 

 
  Quem está autorizado a liberar 

o produto? 
 
  Passos a serem 
combinados com o cliente 
para a liberação de 
produto não conforme? 

 
 Quarentena do produto 

fabricado após o 
changeover até que o 
primeiro lote (ou lotes) 
seja formalmente 
liberado? 

 
  Decisão de liberação 

baseada na análise de 
impureza residual para 
confirmar que o ACL 
combinado foi atingido? 

   

 



26 
 

 
6. 

 
Documentação  

Sim Não  Comentários/ 
Planos de Ação Propostos 

6.1 
Retenção 
de registros  

Os registros são retidos? 
Quanto tempo você retém os 
seguintes documentos? 

 
 Registros de limpeza: 

…..   Anos? 
 

Fichas de lotes: 
…..    Anos? 

 
Resultados analíticos de 
níveis de impureza residual, 
incluindo cromatogramas: 

….     Anos? 

   

 
6.2 
Retenção 
de amostra 
do produto 
final  

 
 
Você guarda amostras retidas? 
 

     Em caso positivo, por quanto 
tempo elas são retidas? 

 
 
 As condições de 

armazenamento para as 
amostras retidas estão 
definidas?  
 

 
Descreva as condições de 
armazenamento: 

 
 

 Essas amostras são 
guardadas trancadas?   
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7.1 
Identifica
ção da 
matéria-
prima  

Os artigos que entram são 
identificados por:  
 
 Nome, código do material 

(“número de identidade”) e 
número(s) do lote citados no 
conhecimento de carga? 

 
 Análise química / física para 

confirmar identidade? 
 
 Análise química / física para 

confirmar qualidade? 
 

   

7.2 
Preparação 
da 
produção 
/ ponto 
de 
preparo  

Há controles instalados para 
garantir que o material correto e 
liberado seja entregue do 
depósito até a unidade de 
produção e acrescentado ao 
processo?  

 
Especifique como: 

   

7.3 
Rastreabili
dade do 
material  

Os registros de produção / fichas 
de lote são preenchidos e retidos 
para cada lote individual 
fabricado? 

 
Os registros discriminam os 
seguintes detalhes: 

 
 Números de lote e as 

quantidades exatas de matérias 
primas adicionadas ao processo? 

 
 Número do lote e quantidade de 
cada lote produzido? 

   

 

 
7. 

 
Identificação e 
Rastreabilidade do Material 
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7.3 continuação   Os nomes dos operadores 
e suas iniciais para cada 
etapa concluída? 

 
  Resultado da análise de RI? 

 
  Resultado do Controle de 
Qualidade? 

   

 
7.4 
Rótulos  

 
Existe um procedimento 
para garantir que apenas os 
rótulos corretos sejam 
aplicados aos produtos (Isso 
inclui rótulos temporários)? 
 
Explique a metodologia: 

 
Caso seja necessária 
rotulagem temporária antes 
que os rótulos finais possam 
ser afixados, esses rótulos 
incluem (no mínimo) as 
seguintes informações: 

 
  Nome do produto e código 
do produto? 
 
  Número do lote e data de 
produção? 
 
 Quantidade? 

  (exclusivamente para 
contêineres a granel) 

   

 

 



29 
 

 
8. 

 
Projeto do Equipamento para 
Melhoria da Eficiência da 
Limpeza  

Sim Não Comentários/ 
Planos de Ação Propostos 

8.1 
Tubulação  

O equipamento está 
alinhado desde o andar 
superior até o andar inferior, 
sem tubulações em forma 
de U na linha de fabricação 
onde o material possa ficar 
preso? 

 
A tubulação é inclinada 
para permitir fácil 
drenagem? 

 
A tubulação fornece válvulas 
no ponto mais baixo para 
permitir fácil drenagem? 

 
A tubulação evita curvas com 
raio pequeno (especialmente 
em unidades de produção de 
sólidos e fluxos) para 
minimizar o risco de reter 
materiais?  

 
A tubulação oferece painéis de 
acesso para limpeza suficientes 
para facilitar o acesso com 
equipamento de limpeza e 
facilidade para inspeção visual?  
 
Forneça uma breve descrição: 

   

 8.2 
Equipamento 
Técnico  

As linhas de formulação e 
embalagem são equipadas 
com instalações de CIP 
(“Clean in Place”)? 

 
Você aplica um processo 
automatizado de limpeza 
controlado por um Sistema de 
Controle de Processo?  
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8.2 
continuação 

As estações de descarga e 
embalagem estão fechadas (ou 
seja, em seu próprio 
compartimento) e, no caso de 
pós, elas são equipadas com 
pré-filtros dedicados? 

 

Os equipamentos técnicos 
(reatores, moinhos, secadores 
etc.) têm: 

     Painéis de acesso para 
limpeza suficientes para 
permitir fácil acesso com 
equipamento de limpeza e 
através de inspeção visual 
para checar a limpeza?  

     Superfícies internas que 
sejam à prova de corrosão 
e lisas para evitar reter 
produto? 

     Espaço adequado ao redor e 
pontos de desmontagem 
lógicos equipados com 
encaixes rápidos para 
permitir desmontagem rápida 
e inspeção?  
 

      Sistema de tratamento de 
ar (entrada de ar e 
exaustão) adequado para 
evitar contaminação? 

      (Descreva) 
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8.3 
Configuração 
da troca de 
equipamento  

Se a configuração da unidade 
de produção for alterada (por 
ex., novos aparelhos, vasos 
diferentes [por ex., maiores ou 
menores], linha de enchimento, 
alteração na geometria da 
tubulação) são executadas 
seguintes etapas: 

     Os clientes são 
informados por escrito 
sobre a mudança na 
configuração?        
Quando, por ex., antes da 
partida da rodada? 

     Os procedimentos de 
limpeza são revalidados  e 
ajustados caso 
necessário? 

   

 
9. 

 
Outros Aspectos da 
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9.1 Em algum momento os 
derramamentos de produtos 
são devolvidos ao processo? 

   

 
9.2 

 
Em qual estágio o cliente é 
informado quando o material não 
atende à especificação do 
produto final? 

   

9.3 O recondicionamento de material 
fora da especificação é feito 
seguindo procedimento aprovado 
pelo cliente e seguindo as 
normas governamentais 
relevantes e com autorização por 
escrito do cliente para cada 
ocorrência?   

   

9.4 Quais regras são 
implementadas para 
movimentação de pessoal (por 
ex., de uma unidade de 
herbicida até uma unidade de 
fungicida)? 

   

9.5 Quais influências externas (por 
ex., escape da ventilação de 
uma unidade de herbicida na 
vizinhança) poderiam 
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potencialmente causar um 
incidente de integridade do 
produto? 

Faça uma lista: 

9.6 Os aspectos do transporte 
fazem parte das 
considerações de prevenção 
de contaminação? 

Forneça exemplos e 
avaliações de risco 
correspondentes: 

   

9.7 Quais processos de 
reciclagem são usados, por 
ex.,  solventes reciclados? 

Como você verifica se esses 
materiais não estão 
contaminados? 

   

9.8 São usadas quaisquer 
medidas de controle de pragas 
ou ervas daninhas no site? 

Se houver, especifique:  
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