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RESUMO 

 

SANTOS, A. H. Elaboração do plano de análise de perigos e pontos críticos de controle 

(APPCC) no processo produtivo de alimentos para cães e gatos. 2018. 97 f. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga, 2018. 

 

Uma das maiores preocupações das indústrias de alimentação humana ou animal relaciona-se 

às questões de contaminações físicas, químicas e microbiológicas que podem ocorrer durante 

o processo produtivo. Ao longo dos últimos anos, especialmente as indústrias de alimentos 

para animais de estimação vêm aumentando o controle de qualidade em seus processos 

produtivos, pois a globalização alterou a forma como os proprietários passaram a se relacionar 

com seus animais de estimação (pets), estas transformações levaram ao surgimento de 

consumidores cada vez mais exigentes em relação à qualidade dos alimentos dos seus pets. 

Diante deste novo contexto, o objetivo principal deste trabalho foi elaborar o plano de análise 

de perigos e pontos críticos de controle (APPCC) em uma indústria de alimentos para cães e 

gatos. O conceito básico destacado pelo sistema APPCC é a prevenção e não a inspeção do 

produto final. Para elaboração do plano APPCC foram analisadas as condições de boas 

práticas de fabricação (BPF) e procedimentos padrões de higiene operacional (PPHO). O 

processo produtivo foi mapeado para identificação de potencias pontos críticos, 

posteriormente os pontos mapeados foram submetidos à árvore decisória para orientar a 

identificação de pontos críticos de controle. Para cada ponto crítico de controle identificado, 

foi elaborado um plano de controle com ações preventivas, corretivas e de monitoramento. As 

análises dos indicadores de desempenho do processo indicam uma melhora significativa no 

controle de qualidade após a elaboração e aplicação do plano APPCC.  

 

Palavras-chave: Qualidade, Boas Práticas de Fabricação, Alimentos para animais de 

estimação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SANTOS, A. H. Elaboration of a plan of analysis of hazards and critical control points in 

the productive process of food for dogs and cats. 2018. 97 f. Dissertation (Master degree) - 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga, 2018. 

 

One of the major concerns of the food and feed industries relates to the issues of physical, 

chemical and microbiological contamination that may occur during the production process. 

Over the past few years, especially the pet food industries have been increasing quality 

control in their production processes, as globalization has altered the way owners have come 

to relate to their pets, these transformations have led to the emergence of increasingly 

demanding consumers regarding the quality of their pets' food. In view of this new context, 

the main objective of this work was to elaborate a plan of analysis of hazards and critical 

control points (HACCP) in a food industry for dogs and cats. The basic concept highlighted 

by the HACCP system is the prevention and not the inspection of the final product. To 

prepare the HACCP plan, the conditions of good manufacturing practice (GMP) and standard 

operating hygiene procedures (PPHO) were analyzed. The productive process was mapped to 

identify potential critical points, then the mapped points were submitted to the decision tree to 

guide the identification of critical control points. For each identified critical control point, a 

control plan was developed with preventive, corrective and monitoring actions. The analysis 

of process performance indicators shows a significant improvement in quality control after the 

elaboration and application of the HACCP plan. 

 

Keywords: Quality, Good Manufacturing Practices, Pet food. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos principais problemas relacionado à produção e processamento de alimentos, 

seja ele humano ou de animais, é a segurança dos alimentos, ou seja, o controle de perigos de 

contaminações dos alimentos devido aos riscos físicos, químicos ou microbiológicos, estes 

podem ocorrer durante todas as fases do processo, desde a recepção de matérias primas, 

armazenamento, preparação e por fim, na confecção do produto final que chega ao 

consumidor. A análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC) é um sistema de 

controle de processos aplicado para prevenir perigos físicos, químicos e biológicos nos 

alimentos, o processo começa com a identificação dos riscos de contaminações mais 

prováveis de ocorrer dentro de um processo específico (FIGUEIREDO; COSTA NETO, 

2001). Em seguida, determina-se a probabilidade de ocorrência do perigo e da sua gravidade, 

e a partir desta análise é desenvolvida uma estratégia para prevenir a ocorrência de falha, 

controlando o ambiente e os processos de modo a garantir a segurança dos produtos 

(STEVENSON; BERNARD, 1999). Através da investigação sistemática, o sistema APPCC 

permite identificar pontos potenciais de contaminações dentro do processo, estabelece 

medidas preventivas, e identifica pontos críticos de controle e limites aceitáveis de um ponto 

crítico. Além disso, o sistema estabelece o monitoramento dos pontos críticos identificados e 

as ações corretivas a serem tomadas caso os limites críticos aceitáveis do processo sejam 

extrapolados (ABINPET, 2017). 

Nos últimos anos, o mercado brasileiro de alimentos para animais de estimação tem se 

destacado no cenário econômico mundial e nacional. Este segmento de mercado tem chamado 

atenção de inúmeras empresas, empresários e empreendedores, que estão cada vez mais 

atentos às necessidades de um mercado consumidor que cresce tanto em volume quanto em 

exigência de qualidade (MAZON; MOURA,2017). 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Processamento_de_alimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimentos


28 

 

2. OBJETIVOS GERAIS 

 

Desenvolver o plano de análise de perigos e pontos críticos de controle em uma 

indústria de alimentos para cães e gatos localizada no interior do estado de São Paulo. 

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

 Verificar os níveis de adequação ao Procedimento padrão de higiene ocupacional 

(PPHO) e as boas práticas de fabricação (BPF); 

 Identificar os pontos críticos de controle (PCC); 

 Elaborar e implantar o plano APPCC no processo. 

 

2.2. Hipóteses do trabalho 

 

Demostrar que a elaboração do plano APPCC promove o aumento da qualidade dos 

processos, reduzindo desperdícios, retrabalhos e eliminando os riscos de contaminações 

também para indústria de alimentos para cães e gatos. 

 

2.3. Justificativa 

 

A comercialização de bens destinados aos animais de estimação agrega cada vez mais 

valor ao agronegócio brasileiro. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de 

Produtos para Animais de Estimação (ABINPET), somente as atividades de fabricação de 

alimentos para animais de estimação representam mais de 73% do faturamento do setor. 

As mudanças socioeconômicas tem sido grandes influenciadoras nesse processo de 

expansão do mercado pet brasileiro. Com o aparecimento de um novo modelo familiar, no 

qual cães e gatos passam a ser tratados como membros da família, e assim passam a ocupar 

um papel importante na vida das pessoas. Esse contexto justifica a preocupação cada vez 

maior das indústrias de alimentos para cães e gatos em controlar todas as etapas do processo 

produtivo, desde a escolha das matérias primas até a distribuição ao mercado consumidor, 

garantindo em todas as etapas do processo o controle e a segurança dos alimentos, eliminando 

contaminações físicas, químicas e biológicas (MAZON; MOURA,2017). 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. O segmento pet  

 

O setor pet é o segmento econômico que envolve as atividades de fabricação de 

alimentos para animais, prestação de serviços para animais e criação e de animais. A cadeia 

produtiva do setor pet está divida em três grandes áreas de concentração (indústria, serviços e 

criadores) conforme figura 1. A indústria envolve todas as atividades de produção de 

alimentos e produção de medicamentos e acessórios para animais, já o segmento de serviços 

engloba as atividades de suporte a saúde e bem estar animal, venda de alimentos e acessórios 

para os animais. Os criatórios relacionam-se as atividades de criação, desenvolvimento e 

melhoramento genético dos animais (ABINPET, 2017). 

A indústria guarda relações importantes com o agronegócio brasileiro. De um lado, há 

uma associação à criação e à venda dos animais, do outro lado, as indústrias que produzem 

alimentos para animais utilizam-se de matérias-primas consideradas subprodutos na 

agropecuária, como farinhas de carnes, gorduras de origem animal e resíduos de abatedouros 

para formular seus produtos. 

 

Figura 1- Organograma do segmento pet. 

 

Fonte: ABINPET. Disponível em: < http://abinpet.org.br/site/mercado/>. Acesso em: 25 jul. 2017. 
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Nos últimos anos o mercado pet vem ganhando destaques na economia mundial, 

principalmente em países de primeiro mundo e países emergentes. Mundialmente existem 

aproximadamente 360,8 milhões de cães e cerca de 271,9 milhões de gatos (figura 2), 

globalmente o setor movimentou cerca de U$ 105 bilhões de dólares em 2016 e vem 

crescendo cerca de 3% ao ano (figura 3) (IBGE, 2010).  

Os números do mercado brasileiro são ainda mais surpreendentes, de acordo com a 

figura 4, em 2015 o segmento pet faturou R$ 18 bilhões de reais, em 2016 o faturamento 

alcançou a marca de R$ 18,9 bilhões de reais, uma alta de 4,9% no faturamento (ABINPET, 

2017). As indústrias pet food foram responsáveis por mais da metade do faturamento do setor, 

com 67,3% do montante no ano, ou seja, juntas as indústrias de alimentos para animais 

faturaram no ano de 2016 cerca de R$ 12,7 bilhões de reais (ABINPET, 2017). 

 

Figura 2 - População mundial de animais de estimação. 

 

Fonte: ABINPET. Disponível em: < http://abinpet.org.br/site/mercado/>. Acesso em: 25 jul. 2017. 
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Figura 3 – Faturamento do mercado pet mundial em 2016. 

 

Fonte: ABINPET. Disponível em: < http://abinpet.org.br/site/mercado >. Acesso em: 25 jul. 2017. 

 

 

Figura 4 – Faturamento do mercado pet brasileiro em 2016. 

 

Fonte: ABINPET. Disponível em: < http://abinpet.org.br/site/mercado >. Acesso em: 25 jul. 2017. 
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Dados do último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

mostram que no Brasil existem mais cachorros de estimação do que crianças, segundo a pesquisa 

nacional por amostra de domicílios (PNAD). Em 2010 havia 44,9 milhões de crianças de até 14 

anos contra cerca de 52,2 milhões de cachorros (figura 5). O instituto aponta que 44,3% dos 

domicílios do país possuem pelo menos um cachorro, o equivalente a 28,9 milhões de 

unidades domiciliares (IBGE, 2010). O IBGE estimou a população de cachorros em 

domicílios brasileiros em 52,2 milhões, o que dá uma média de 1,8 cachorros por domicílio. 

A presença de gatos foi de 17,7% dos domicílios, o equivalente a 11,5 milhões de unidades 

domiciliares em um total de 22,1 milhões de gatos (IBGE, 2010). O Brasil é o terceiro maior 

mercado mundial em faturamento e segundo maior em números de cães e gatos, ficando atrás 

somente dos Estados Unidos (ABINPET, 2017).  

 

Figura 5 - População de animais pet no Brasil. 

 

Fonte: ABINPET. Disponível em: < http://abinpet.org.br/site/mercado >. Acesso em: 25 jul. 2017. 

 

Atualmente o mercado pet brasileiro emprega cerca de 1,7 milhão de pessoas, 

divididos entre indústria, petshops, veterinários, técnicos, distribuidores e criadouros (figura 

6). Com forte projeção de crescimento, mesmo na crise econômica brasileira de 2016, o 

mercado de produtos para animais de estimação, vem agregando cada vez mais valor a 

economia brasileira. O setor representa 0,37 % do produto interno bruto (PIB) do Brasil 

(figura 7), e está à frente de segmento como, linha branca, eletroeletrônicos e automação 

industrial (MAZON; MOURA, 2017). 
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Figura 6 - Números de empregados no setor pet. 

 

Fonte: ABINPET. Disponível em: < http://abinpet.org.br/site/mercado>. Acesso em: 25 jul. 2017. 

 

Figura 7 - Distribuição do PIB brasileiro. 

 

Fonte: ABINPET. Disponível em: < http://abinpet.org.br/site/mercado >. Acesso em: 25 jul. 2017. 

 

Ainda do ponto de vista econômico o mercado pet é grande gerador de receita para o 

governo brasileiro, com 51,2% de carga tributária dos produtos (quadro 1). Sobre este 

segmento incidem impostos, que são isentos para o mercado de alimentos humanos e 

pecuários, como por exemplo, IPI – imposto sobre produtos industrializados. 

 

  



34 

 

Quadro 1 - Carga Tributária por setor produtivo. 

Imposto Pecuários Alimentação Animal 
Alimentação 

Humana 

IPI 0,00% 13,80% 0,00% 

PIS/COFINS 9,25% 12,70% 0,00% 

ICMS máximo = 6,00% 24,70% 7,00% 

Subtotal 15,20% 51,20% 7,00% 

Substituição ICMS 0,00% 0,00% 0,00% 

Total Geral 15,20% 51,20% 7,00% 

Fonte: ABINPET. 2017. Disponível em: <http://abinpet.org.br/site/mercado/>. Acesso em: 25 jul. 2017 

 

3.2. Comportamentos do proprietário de animal pet 

 

Segundo Kotler e Keller (2006), os principais fatores que influenciam o 

comportamento do consumidor são culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Os fatores 

psicológicos são os mais complexos e envolvem estímulos que estão no consciente do 

consumidor fazendo com que ele tome a decisão da compra. 

Cada vez mais os seres humanos têm tratado seus animais de estimação como se 

fossem pessoas, principalmente como se fossem crianças. Segundo pesquisa realizada pela 

Abinpet em 2016, aproximadamente 30% dos proprietários de cães e gatos enxergam seus 

animais como filho e ou membro da família (figuras 8 e 9). A essa humanização dos animais 

dá-se o nome de antropomorfismo, em outras palavras, este fenômeno considera o animal 

além de suas características biológicas, recriando-o com atributos humanos e tratando-o como 

se assim fosse (FUCK et al., 2006). 

 

  

http://abinpet.org.br/site/mercado/
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Figura 8 - Caracterização do cão para o proprietário. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor. ABINPET. Disponível em: <http://abinpet.org.br/site/mercado/>. Acesso em: 15 

ago. 2017. 

 

Figura 9 - Caracterização do gato para o proprietário. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor. ABINPET. Disponível em: <http://abinpet.org.br/site/mercado>. Acesso em: 15 

ago. 2017. 

 

A importância dada a esses animais é decorrente dos benefícios obtidos a partir do 

vínculo afetivo estabelecido com eles e que influencia na vida e na saúde humana de formas 

diversas (HEIDEN; SANTOS, 2012).  

Profissionais de diversas áreas observaram que crianças que possuem animal de 

estimação obtêm benefícios significativos no seu desenvolvimento. Um dos fatores principais 

que o animal proporciona à criança é o senso do toque, quando ela sente que está doando e 

recebendo afeição; uma expressão de confiança e de segurança. A criança que convive com 
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animais é mais afetiva, generosa e solidária, demonstra maior compreensão dos fatos e se 

sensibiliza mais com as pessoas e as situações. O contato com os animais possibilita que a 

criança aprenda sobre o ciclo da vida, as perdas, o nascer e o morrer e, assim, incorpore 

noções sobre sua própria natureza e sobre o mundo em que vive (SILVA; MEDEIROS, 

2014). 

Com os idosos, os resultados são também bastante satisfatórios, pois o animal estimula 

o carinho e a afetividade, justamente na época em que são fortes os momentos de lembrança e 

história de vida e que em muitas vezes está associado à solidão e a tristeza de ter perdido um 

ente querido. Pessoas desestimuladas, sedentárias, obesas e que necessitam de atividades 

físicas, sentem-se mais entusiasmadas a caminhar e se exercitar pelo simples fato de ter um 

cão como companhia (HEIDEN; SANTOS, 2012). Essa relação tão próxima favoreceu o 

mercado de alimentos e cuidados para animais de estimação, elevando o padrão de gastos 

destinado aos animais de estimação mensalmente conforme observado no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Custo médio mensal com cães e gatos. 

Descrição de Custo 
Cães - porte 

Gatos Adultos 
Pequeno Médio Grande 

Alimentação R$ 98,06 R$ 144,67 R$ 227,03 R$ 35,77 

Vermífugos R$ 5,44 R$ 7,73 R$ 8,07 R$ 4,39 

Vacina R$ 29,27 R$ 29,27 R$ 29,27 R$ 13,77 

Controle de Pulgas R$ 2,85 R$ 3,43 R$ 3,71 R$ 2,85 

Veterinário R$ 22,12 R$ 22,12 R$ 22,12 R$ 22,12 

Banho e Tosa R$ 58,76 R$ 70,98 R$ 121,12 R$ 42,50 

Total R$ 216,50 R$ 278,20 R$ 411,32 R$ 121,40 

Fonte: Adaptado pelo autor. Abinpet. Disponíveis em: < http://abinpet.org.br/site/abinpet-informa-custo-medio-

mensal-de-manutencao-de-animais-de-estimacao/>.Acesso em: 4 set 2017. 

 

3.3. Gestão da qualidade 

 

A Qualidade de um produto ou serviço pode ser entendida como tudo aquilo que 

melhora o produto do ponto de vista do cliente, pois somente o cliente é capaz de definir a 

qualidade de um produto ou serviço (CARPINETTI, 2010). Assim o conceito de qualidade 

muda de significado na mesma proporção em que as necessidades dos clientes evoluem 

(DEMING, 1990). 

http://abinpet.org.br/site/abinpet-informa-custo-medio-mensal-de-manutencao-de-animais-de-estimacao/%3e.Acesso
http://abinpet.org.br/site/abinpet-informa-custo-medio-mensal-de-manutencao-de-animais-de-estimacao/%3e.Acesso


37 

 

Na visão do consumidor a definição de qualidade dos alimentos, nada mais é do que a 

satisfação de características como sabor, aroma, aparência, embalagem, preço e 

disponibilidade. Muitas vezes é desconhecida a condição intrínseca de segurança dos 

alimentos, quando se refere aos aspectos relacionados à influência deste alimento sobre a 

saúde do consumidor (WURLITZER, 2006). O processo de implantação de sistemas de 

gestão agrega valor à cultura organizacional, desenvolvendo competências relacionadas com o 

planejamento, atuação proativa, capacidade de trabalho em equipe e melhoria da 

confiabilidade dos sistemas produtivos (SILVA; KOVALESKI; GAIA, 2012). 

Na indústria de alimentação humana ou animal, quando se fala em qualidade, o 

aspecto segurança do produto é sempre fator determinante, pois qualquer problema pode 

comprometer a saúde do consumidor final. Espera-se, portanto, que as boas empresas que 

atuam no ramo alimentício para humanos ou animais tenham um sistema de qualidade eficaz 

para exercer o controle de qualidade em todas as etapas do processo produtivo 

(FIGUEIREDO; COSTA NETO, 2001). 

 

3.3.1. Codex alimentarius 

 

O Codex alimentarius é um programa da Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação da Organização Mundial da Saúde. Trata-se de um fórum 

internacional de normalização sobre alimentos, criado em 1962, e suas normas tem como 

finalidade proteger a saúde da população, assegurando práticas equitativas no comércio 

regional e internacional de alimentos, criando mecanismos internacionais dirigidos à remoção 

de barreiras tarifárias, fomentando e coordenando todos os trabalhos que se realizam em 

normalização (CODEX ALIMENTARIUS, 2003). Alguns destes textos contem requisitos 

detalhados sobre um alimento ou grupo de alimentos, que permite aos países participar na 

formulação de normas alimentícias de uso internacional e contribuir para a elaboração de 

códigos de práticas de higiene para a elaboração de recomendações relativas ao cumprimento 

das normas, outros têm por objetivo o funcionamento e a gestão de processos de produção ou 

o funcionamento de sistemas de regulamentação pública da inocuidade dos alimentos e a 

proteção dos consumidores (FRANCO, 2007). 

O programa fornece elementos aos países para a incorporação das normas aprovadas 

pelo Codex Alimentarius em sua legislação, para o estabelecimento do sistema de informação 

sobre legislação em inocuidade de alimentos, para a organização da rede interamericana de 
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laboratórios de alimentos, apoio a modernização dos sistemas de inspeção e controle de 

alimentos por meio de treinamentos em APPCC, BPF, organização do sistema de informação 

para a vigilância epidemiológica das enfermidades e organização de programas de educação 

sanitária sobre a inocuidade de alimentos. Portanto o Codex Alimentarius configura-se no 

referencial em termos de normas e padrões de qualidade em alimentos a serem respeitados em 

nível mundial (ZYLBERSZTAJN; SCARE, 2003). 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é a representante do 

Ministério da Saúde no Codex Alimentarius Comission (CAC). A partir daí, diversos 

programas e manuais foram elaborados pelos órgãos oficiais com o objetivo de padronizar a 

maneira correta de elaboração e manipulação da matéria-prima e dos alimentos acabados 

(ARAÚJO, 2010). 

 

3.3.2. Legislação de qualidade na indústria de alimentação animal 

 

No Brasil, os regulamentos relacionados à qualidade e segurança de alimentos são 

estabelecidos por normas federais, estaduais e municipais e tem por objetivo proteger o 

consumidor e a própria indústria alimentícia (VON RÜCKERT et al., 2009). Os regulamentos 

de qualidade podem ser de dois tipos:  

 Obrigatórios: como o próprio nome diz são aqueles que as indústrias de 

alimentos são obrigadas a atender em seu sistema de produção e, normalmente, estão 

relacionados com a segurança da saúde do consumidor, exemplo: boas práticas de fabricação 

(BPF) e APPCC; 

 Voluntários: são aqueles que a indústria tem a escolha de seguir ou não, a seu 

critério. Contudo, a indústria fica obrigada a atendê-los se ela escolher adotá-los, exemplo: 

Série ISO 9000. 

No âmbito federal existem determinações relacionadas à BPF publicadas tanto pelo 

Ministério da Saúde quanto pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, 

portanto podemos entender o sistema BPF como um dos pré-requisitos para a implantação do 

sistema APPCC na indústria alimentícia (DIAS et al., 2010). 
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3.3.3. Programas de Pré-Requisitos do APPCC 

 

Muitos dos programas de pré-requisitos do APPCC se originam de guias de boas 

práticas associados ao setor relevante da cadeia produtiva de alimentos. Com relação a estas 

práticas, temos aquelas relacionadas à produção primária, transformação e fabricação de 

alimentos, armazenagem, transporte, distribuição e comercialização (DIAS et al., 2010). 

Podem-se definir os programas de pré-requisitos, como um conjunto de etapas e 

procedimentos operacionais formalizados e essenciais para controlar as condições higiênico-

sanitárias do processamento de alimentos em toda cadeia produtiva, que promovem condições 

no ambiente de processamento favoráveis para a produção de alimentos seguros, e que são 

pré-requisitos para a implantação de qualquer programa de segurança dos alimentos. 

(WALLACE; WILLIAMS, 2001). 

O sistema APPCC não é um programa isolado, mas parte de um sistema maior de 

procedimentos de controle. Para que o sistema APPCC funcione efetivamente, deve ser 

precedido pelos programas PPHO - Procedimentos Padrão de Higiene Operacional e BPF- 

Boas Práticas de Fabricação (PERETTI; ARAÚJO, 2010).  

 

3.3.4. Procedimento padrão de higiene ocupacional (PPHO) 

 

O objetivo dos PPHOs é estabelecer procedimentos de limpeza e sanitização 

padronizados, de modo a prevenir a contaminação dos alimentos (FORSYTHE, 2013). De 

modo geral, neste programa são estabelecidas normas e procedimentos para serem 

introduzidos e monitorados, assegurando a higiene das instalações, equipamentos e utensílios, 

antes, durante e após o processamento dos alimentos (FIGUEIREDO; COSTA NETO, 2001). 

Segundo Figueiredo e Costa Neto (2001), o PPHO é constituído por: 

 Segurança da água; 

 Condições e higiene das superfícies de contato com o alimento; 

 Prevenção contra a contaminação cruzada; 

 Higiene dos empregados; 

 Proteção contra contaminantes e adulterantes do alimento; 

 Identificação e estocagem adequadas de substâncias químicas e de agentes tóxicos; 

 Saúde dos empregados; 

 Controle integrado de pragas; 

 Registros. 
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Este programa responsabiliza-se pela manutenção da indústria em geral, como o uso 

de substâncias para sanitização e limpeza de equipamentos e utensílios, condicionamento de 

materiais tóxicos, controle de pragas, armazenamento e manuseio adequado de equipamentos 

e retirada de lixo e resíduos industriais (FIGUEIREDO; COSTA NETO, 2001). 

Todos os funcionários envolvidos na produção do alimento devem ser treinados sobre 

os princípios do PPHO e é de responsabilidade do responsável técnico da indústria elaborar os 

procedimentos, realizar os treinamentos e capacitação de pessoal; conduzir os procedimentos 

antes, durante e após as operações; monitorá-los e avaliar sua eficiência; revisar as ações 

corretivas e preventivas em situações de desvios e alterações tecnológicas dos processos 

industriais (BRASIL, 2003). 

 

3.3.5. Boas práticas de fabricação (BPF) 

 

A primeira regulamentação do sistema de boas práticas de fabricação (BPF) ou do 

inglês good manufacturing practice (GMP), surgiu na década de 1960 nos EUA. Este 

documento estabelecia que fabricantes de alimentos devessem assumir a responsabilidade 

pela segurança dos produtos fabricados e adotar medidas concretas que embasassem a 

segurança do produto e do consumidor (FRANCO, 2007). No Brasil o conceito de BPF foi 

introduzido na década de 1970 para as empresas de alimentação humana, e em fevereiro de 

2003 foi publicado, pelo MAPA, a instrução normativa nᵒ 1 que exige a utilização das Boas 

Práticas de Fabricação nos estabelecimentos fabricantes e industrializadores de alimentos para 

animais (PERETTI; ARAÚJO, 2010). 

As BPFs são ferramentas da filosofia de sistema de garantia de qualidade, que consiste 

em estabelecer normas que padronizem e definam procedimentos e métodos que 

regulamentem a fabricação de alimentos nos aspectos de segurança do alimento. O programa 

introduz mudanças nos métodos de produção, no projeto e uso de equipamentos, edifícios e 

instalações. Implica também em mudanças comportamentais de todas as pessoas envolvidas 

na produção, além de alterações no sistema de gestão, já que passa a utilizar rotinas de 

inspeção e registros de controle documentados (FRANCO, 2007). 

Exemplos de BPF: 

 As condições de edificações e instalações; 

 Controle de pragas; 

 Treinamento e conscientização das pessoas; 
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 Condições de equipamentos e utensílios; 

 Higiene da produção; 

 Controle de estruturas físico-químicas (pH, Temperatura, pressão, peso); 

 Tipo de embalagem; 

 Condições de armazenamento de matéria-prima e produto acabado; 

 Rastreabilidade. 

Quando o PPHO e o BPF estão adequadamente implantados, o sistema APPCC pode 

ser mais efetivo, pois se concentra nos perigos associados com o produto e o processo e não 

com o ambiente da planta de processamento. Por isso, tanto PPHO como as BPF são 

considerados pré-requisitos fundamentais para a implantação do sistema APPCC (PERETTI; 

ARAÚJO, 2010). 

 

3.3.6. A diferença entre programa de pré-requisitos e APPCC 

 

A determinação do que é gerenciado dentro do programa de pré-requisitos e o que está 

incluído no programa APPCC é uma das considerações chaves para a implantação do 

programa de segurança dos alimentos. Segundo Scott e Stevenson (2006) as diferenças entre o 

programa de pré-requisitos e o programa APPCC são: 

 Os programas de pré-requisitos lidam apenas indiretamente com questões de 

segurança dos alimentos, enquanto que o programa APPCC lida única e diretamente 

com questões de segurança dos alimentos; 

 Os programas de pré-requisito são mais generalistas e podem ser aplicáveis em toda a 

planta fabril, atravessando múltiplas linhas de produção, enquanto os planos APPCC 

são baseados em análises de risco que são específicas de produtos e linhas de 

produções; 

 Falha no cumprimento de um requisito do programa de pré-requisito resulta em um 

risco ou preocupação de segurança do alimento, enquanto que desvios do limite crítico 

do plano APPCC tipicamente resultam em ação para impedir que o produto entre na 

distribuição comercial, pelo menos até que a segurança do produto e ou processo tenha 

sido avaliada. 
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3.4. Sistema APPCC 

 

O sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), conhecido 

pela sigla em inglês HACCP (Hazard Analysis Critical Control Poin)t, foi desenvolvido na 

década de 1960 nos EUA pela Pillsburg Company junto com a NASA (National Aeronautics 

and Space Administration) para criar um programa de qualidade e segurança dos alimentos, 

para os astronautas em missão espacial (MORTIMORE; WALLACE, 2013). 

A APPCC é um sistema preventivo que busca a produção de alimentos inócuos. Este 

princípio está sustentado na aplicação de princípios técnicos e científicos na produção e 

manuseio dos alimentos desde o campo até a mesa do consumidor (BERTHIER, 2007). Os 

princípios do APPCC são aplicáveis a todas as fases da produção de alimentos, incluindo a 

agricultura, pecuária, a industrialização e manipulação dos alimentos, o conceito básico do 

APPCC é a prevenção e não a inspeção do produto final (DIAS et al., 2010).  

Hoje o sistema APPCC se destaca por ser o mais importante sistema de controle de 

garantia de qualidade em indústrias de alimentos, sendo indicado pelas mais conceituadas 

entidades internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Codex 

Alimentarius e exigida no Brasil pela Portaria Federal 1428/93 do Ministério da Saúde, bem 

como pela Portaria 368/97 do Ministério da Agricultura (GIORDANO; GALHARDI, 2004). 

A Portaria nº 46 de 10 de fevereiro de 1998 do MAPA, define APPCC como um sistema de 

análise que identifica perigos específicos e medidas preventivas para seu controle, 

objetivando a segurança do alimento (ASSIS, 2011). 

O APPCC está estruturado em sete princípios básicos que norteiam sua implantação, 

porém algumas etapas preliminares como PPHO e BPF devem ser consideradas antes que os 

princípios possam ser aplicados (SPEXOTO, 2003). Os sete princípios do APPCC permitem 

um estudo sistemático para identificar os perigos potenciais de contaminação, e avaliar a 

probabilidade deles acontecerem durante cada etapa do processo produtivo (SCOTT; 

STEVENSON, 2006). No quadro 3 é possível verificar em detalhes os sete princípios e seus 

respectivos objetivos para inocuidade dos alimentos. 

Um perigo é definido como, um agente biológico, químico ou físico em um alimento, 

ou a própria condição de um alimento, com o potencial de causar um efeito adverso à saúde 

do consumidor (BELLENZANI, 2004). Os perigos biológicos são organismos vivos, 

incluindo bactérias, fungos, parasitas e vírus. Os perigos químicos podem ser de dois tipos: 

venenos de ocorrência natural e compostos químicos ou substancias deletérias. O primeiro 

grupo cobre constituintes naturais dos alimentos que não são o resultado de contaminação 
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ambiental, agrícola, industrial ou outra, e como exemplo são as aflatoxinas e toxinas de 

moluscos. O segundo grupo cobre os químicos intoxicantes ou substâncias deletérias que são 

intencionalmente ou não intencionalmente adicionadas aos alimentos em algum ponto da 

cadeia alimentar. Esses grupos químicos podem incluir pesticidas e fungicidas, assim como 

lubrificantes e produtos de limpeza. Um perigo físico é qualquer material encontrado em um 

alimento que pode causar doença ou lesão, os perigos físicos incluem vidros, madeira, pedras 

e metais (FORSYTHE, 2013). 

 

Quadro 3 – Os 7 princípios básicos e objetivos do sistema APPCC 

Princípios Objetivos 

1. Análise de perigos e medidas preventivas 
Definir: O que é perigo (biológico, químico e físico); 

Definir: O que são medidas preventivas. 

2. Identificação dos pontos críticos de 

controle 

Identificar os pontos críticos de controle-PCCs; 

Tomar decisões usando árvore decisória ou fluxograma de 

perguntas. 

3. Estabelecimento de limites críticos para a 

medida preventiva associada em todos os 

PCC 

Estabelecer, definir e quantificar um limite crítico para todos 

os PCC. 

4. Estabelecimento da necessidade de 

monitoramento do PCC 

Definir o que é monitorar, o que monitorar e porque 

monitorar; 

Definir quais métodos e equipamentos será utilizado para 

monitorar o PCC; 

Definir a frequência de monitoramento e o responsável pelo 

monitoramento. 

5. Implementação de ações corretivas, 

quando da ocorrência de desvio de um limite 

crítico do PCC 

Definir a ações corretivas; 

Estabelecer procedimento para ações corretivas; 

Manter registro das ações corretivas. 

6. Estabelecimento e manutenção dos 

registros dos procedimentos de 

documentação do sistema APPCC 

Determinar quais registros são necessários para o 

cumprimento do plano APPCC; 

Quando monitorar as informações registradas; 

Como os registros devem ser usados. 

7. Estabelecimento dos procedimentos para 

verificação do correto funcionamento do 

sistema APPCC 

Definir o termo de verificação do sistema APPCC 

Fonte: Adaptado Spexoto (2003). 
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Para Canôa (2008) antes da aplicação dos sete princípios do APPCC, existe a 

necessidade da execução de alguns passos preliminares conforme descrito no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Procedimentos preliminares do sistema APPCC. 

Passos preliminares do sistema APPCC Descrição 

Comprometimento da Direção da Empresa  
Direção e alta administração da empresa devem estar 

comprometidas com a implementação do APPCC. 

Equipe APPCC  
Deve-se formar uma equipe multidisciplinar que será 

responsável pela implementação do APPCC. 

Treinamento da Equipe  

A equipe necessita dominar os conceitos do APPCC e 

dos processos produtivos, pois será responsável por 

implementar o plano.  

Definição dos Objetivos  

É necessário definir o objetivo da implantação do 

APPCC, pode ser para segurança e/ou qualidade do 

alimento, ou com foco no controle da deterioração ou 

contra fraude.  

Identificação e Organograma da Empresa  

Na apresentação do plano APPCC deverão constar 

dados de identificação da empresa, produtos elaborados 

e distribuição dos mesmos, além de um organograma 

da empresa com nomes, cargos principais e setores 

envolvidos.  

Descrição e Caracterização do Produto  

Deve constar no plano escrito características do 

produto, tais como ingredientes, formulação, 

composição físico-química, além de embalagem, 

condição de processo, rotulagem, enfim, o maior 

número de detalhes a fim de auxiliar na identificação 

dos perigos que envolvam o produto.  

Elaboração do Fluxograma do Processo  

Deve proporcionar uma descrição clara do processo, 

descrevendo todas as etapas envolvidas no 

processamento. 

Fonte: CANÔA, J. M. H. Requisitos para implementação do HACCP em matadouro de aves. 2008. 98 f. 

Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Técnica de 

Lisboa, Lisboa, 2008. 
 

Para uma correta aplicação do sistema APPCC, é muito importante conhecer as 

definições e o significado exato dos seus princípios (OSACHLO, 2004). A metodologia é 

lógica, ordenada pelos sete princípios, por meio dos quais se podem controlar os perigos para 

a saúde dos consumidores: 

 Perigo: contaminação inaceitável de natureza biológica, química ou física que leva o 

alimento a tornar-se impróprio para o consumo; 

 Risco: estimativa da probabilidade da ocorrência de um perigo; 

 PCC: etapa da produção na qual são aplicadas medidas preventivas para manter 

determinados pontos sobe controle, com o objetivo de eliminar, prevenir ou reduzir 

contaminações; 
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 Limite Crítico: valor ou atributo estabelecido para cada pronto crítico identificado, 

que quando não atendido, pode colocar em risco a saúde do consumidor. A definição 

dos valores dos limites críticos pode ser obtida de fontes como: guias e padrões de 

legislação, literatura, levantamento prévio de dados e normas internas da empresa; 

 Ação corretiva: ações imediatas e especificas a serem tomadas sempre que os limites 

críticos não são atingidos. 

Segundo Mortimore e Wallace (2013) a identificação de cada PCC pode ser facilitada 

pelo uso de uma árvore decisória que consiste em uma série de perguntas estrategicamente 

elaboradas de modo a resultar na definição de um PCC conforme verificado na figura 10. 

 

Figura 10 - Árvore decisória de identificação de PCC 

 

Fonte: Adaptado Mortimore e Wallace (2013).   
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido em uma empresa multinacional que produz alimentos para 

cães e gatos, localizada no interior do estado de São Paulo. A empresa está presente no Brasil 

desde a década de 1990 e possui uma única planta responsável em abastecer o cenário 

nacional. Atualmente emprega cerca de 400 colaboradores distribuídos entre fábrica, 

administrativo e comercial. 

A empresa conta com apoio logístico de 36 distribuidores e disponibiliza ao mercado 

nacional mais de 150 tipos de alimentos para cães e gatos, incluindo produtos específicos por 

raça, porte, idade, estilo de vida e cuidados especiais. Seus produtos são classificados como 

super prêmio, e estão disponíveis apenas em canais especializados, entre os quais, clinicas 

veterinária e pet shops. 

Antes da elaboração do plano APPCC, foi aplicada a lista de verificação das boas 

práticas de fabricação (BPF) e procedimentos padrões de higiene operacional (PPHO), 

tomando por base a RDC nº 275/2002 da ANVISA; Portaria nº 368/1997 do MAPA e da 

Portaria nº 326/1997 do Ministério da Saúde, cujo modelo está apresentado no anexo 1. 

A lista consiste em um instrumento metodológico que contempla aspectos 

relacionados a edificações, instalações, equipamentos, móveis, utensílios, manipuladores, 

produção, transporte, higienização, documentação e registros. Conforme especificado na lista 

de verificação, cada item avaliado foi classificado em: 

 SIM: quando o procedimento era adotado – “CONFORME” 

 NÃO: quando o procedimento não era adotado – “NÃO CONFORME” 

 NÃO APLICÁVEL: quando o procedimento não se aplica – “N/A” 

Para a verificação e preenchimento da lista de verificação das boas práticas de 

fabricação, acompanhou-se a rotina de trabalho diária da empresa durante quinze dias 

consecutivos. O preenchimento foi realizado por dois colaboradores que são homologados 

como auditores internos da fábrica. 

O preenchimento da lista não se restringiu unicamente a observação dos locais e 

ambientes, também foram realizadas entrevistas com os responsáveis da cada área para um 

melhor entendimento do funcionamento de cada local. Após o preenchimento da lista de 

verificação de boas práticas de fabricação, os resultados foram submetidos à análise, 

conforme indicação da RDC nº 275/2002 da ANVISA. 
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PONTUAÇÃO FINAL, % = (Ʃ itens conformes ) x 100 

                                                                   (Ʃ itens conformes + Ʃ itens não conformes) 

Pontuação < 60% (Reprovado) 

Pontuação = 60 - 79% (Parcialmente aprovado) – necessário cumprimento das exigências 

Pontuação > 80% (Aprovado) 

 

Todas as evidências de não conformidades, e/ou sugestões de melhorias, foram 

reportadas a alta direção para posterior tratativa. 

Para elaboração do fluxograma do processo, a equipe APPCC realizou a descrição do 

processo produtivo de alimentos para cães e gatos. O fluxograma do processo foi elaborado 

por uma equipe multidisciplinar e teve como premissa evidenciar de forma visual os pontos 

críticos dentro do processo de produção de alimentos para cães e gatos. Após a elaboração do 

fluxograma desenvolveu-se a elaboração do plano APPCC. 

A elaboração do plano APPCC no processo de produção de alimentos para cães e 

gatos foi baseada no Codex Alimentarius e na Portaria nº 1428/1993 do Ministério da saúde e 

na Portaria nº 46/1998 do MAPA, seguindo as etapas especificadas de formação da equipe, 

descrição do produto, determinação do uso pretendido, elaboração do fluxograma do 

processo, determinação dos pontos críticos de controle através da árvore decisória, 

estabelecimentos dos limites de todos os PCC e estabelecimentos das ações corretivas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. O Histórico da qualidade na empresa 

 

Oito anos após a instalação da fábrica no Brasil, a empresa começou a pensar em 

qualidade de uma forma mais abrangente (figura 11), e na ocasião a ferramenta escolhida foi 

o 5S, pois este programa daria à empresa as bases necessárias para construção de uma cultura 

de qualidade, começando pela saúde, organização e limpeza. A implantação do 5S terminou 

após um ano de trabalho em educação e treinamentos, mudanças de hábitos e muitas 

transformações físicas nas áreas produtivas. Ele serviu de base para a ISO 9001, quando a 

empresa sentiu a necessidade de padronizar suas atividades e processos, passando por 

diferentes versões desta norma (1994, 2000 e 2008). Este dueto composto pelo 5S e pela ISO 

9001 ainda é a base mais importante do gerenciamento da gestão da qualidade. 

Em fevereiro de 2007, o MAPA publicou a Instrução Normativa número 4, na qual 

aprova o regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de 

fabricação para estabelecimento fabricantes de produtos destinados a alimentação animal. 

Assim a empresa iniciou então as mudanças necessárias para atender a legislação vigente, e 

após um ano e meio, finalizou o atendimento a todos os requisitos de BPF e PPHO. 

Pensando no desenvolvimento sustentável e na segurança dos seus associados, a 

empresa trabalhou fortemente para atender a vasta legislação ambiental e de segurança do 

trabalho e entre 2009 e 2010 conseguiu as certificações ISO 14001 (ambiental) e ISO 18001 

(saúde e segurança do trabalho). 

Em 2016 como forma de evidenciar a completa preocupação com o sistema de 

segurança dos alimentos e focando na certificação ISO 22000 (gestão de segurança dos 

alimentos) a empresa lança o projeto para implantação da ferramenta APPCC no site da 

empresa no Brasil. Tal projeto tem como plano de fundo a visão estratégica da empresa 

conhecida como “Visão 2020”. Dentre suas finalidades, está à implementação do sistema de 

gestão integrado da qualidade até o ano de 2020, permitindo assim a empresa torna-se mais 

eficiente, eliminando do seu processo custos da não qualidade dos seus produtos e processos. 
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Figura 11 - Evolução da qualidade na empresa 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

5.2. Adequações aos programas PPHO e BPF 

 

Foram avaliados 161 itens na empresa, dos quais quatro itens foram classificados 

como não aplicável (N/A), 22 como não conformidades (N/C) e 135 conformidade (C) 

conforme tabela 1. 

De acordo com a RDC nº 275/2002, o perfil sanitário dos estabelecimentos pode ser 

classificado em três grupos conforme o cálculo abaixo: grupo 1 quando os mesmos atendem 

80% a 100% dos itens; grupo 2 quando atendem 60 a 79% dos itens e grupo 3 menos de 60% 

dos itens são atendidos (BRASIL, 2003). 
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PONTUAÇÃO FINAL, % = (Ʃ itens conformes) x 100 

                                                                   (Ʃ itens conforme + Ʃ itens não conforme) 

Pontuação < 60% (Reprovado) 

Pontuação = 60 - 79% (Parcialmente aprovado) – necessário cumprimento das exigências 

Pontuação > 80% (Aprovado) 

 

Tabela 1- Resultado da avaliação do programa de pré-requisitos. 

Itens avaliados 
Total 

itens 

Itens 

N/A 

Itens 

aplicáveis 

Itens 

N/C 

Itens 

conformes 
% 

Área externa 3 - 3 1 2 66,7% 

Instalações industriais 27 2 25 4 21 84,0% 

Leiaute 2 - 2 0 2 100,0% 

Instalações sanitárias 18 - 18 2 16 88,9% 

Higienização das instalações 9 - 9 2 7 77,8% 

Controle de pragas 2 - 2 1 1 50,0% 

Abastecimento de água 13 - 13 2 11 84,6% 

Manejo de resíduos 3 - 3 0 3 100,0% 

Equipamentos, móveis e utensílios. 20 - 20 2 18 90,0% 

Manipuladores 14 - 14 3 11 78,6% 

Produção e transporte do alimento 15 2 13 2 11 84,6% 

Rotulagem e armazenamento produto 

final 
9 - 9 2 7 77,8% 

Controle de qualidade do produto final 4 - 4 0 4 100,0% 

Transporte do produto final 5 - 5 1 4 80,0% 

Documentação (PPHO e BPF) 17 - 17 0 17 100,0% 

TOTAL itens 161 4 157 22 135 86,0% 

Fonte: Própria autoria. 
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A pontuação final da empresa para os pré-requisitos do APPCC foi de 86%, estando 

apta, portanto a elaboração e implantação do plano APPCC. Para as não conformidades 

evidenciadas durante a aplicação da lista de verificação (tabela 1) foram elaborados planos de 

ações para tratar as não conformidades (tabela 2). 

 

Tabela 2- Não conformidade encontradas. 

Item Não conformidade Plano de ação 

Área externa 

Restos de obras (telhas, ferragens, 

partes de equipamentos) no pátio da 

expedição 

Solicitar a manutenção a remoção e o correto 

descarte dos resíduos de obras 

Instalações industriais 

Porta da entrada principal da fábrica 

sem fechamento automático e sem 

cortina de ar 

Instalar dispositivo de fechamento automático 

na porta da fábrica e cortina de ar 

Instalações industriais Luminárias sem proteção na moagem 
Trocar luminárias por dispositivos com 

proteção contra quebra das lâmpadas 

Instalações industriais 
Janelas da expedição com a tela 

protetora rasgada 
Trocar as telas de proteção 

Instalações industriais 

Ausência de porta na sala de 

carregamento das baterias das 

empilhadeiras. Local sem demarcação 

e identificação de risco químico. 

Instalar porta na sala dos carregadores de 

bateria das empilhadeiras. Efetuar a 

identificação do local 

Produção e transporte 

do alimento 

Local inadequado para guardar as 

embalagens. (Embalagens ficam no 

chão e o controle do estoque não está 

atualizado) 

Instalar uma prateleira no estoque de produto 

acabado para guardar embalagens. Atualizar e 

controlar o estoque de embalagem via sistema 

Instalações sanitárias 
Torneira dos lavatórios dos sanitários 

sem acionamento automático 

Realizar a troca das torneiras para 

acionamento automático 

Instalações sanitárias 
Ausência de dispositivo de fechamento 

automático das portas 

Instalara dispositivo de fechamento 

automático nas portas dos banheiros 

Higienização das 

instalações 

Falta de registros de higienização da 

fábrica 

Elaborar planilha de controle e registro de 

higienização da fábrica 

Higienização das 

instalações 

Falta de local adequado para guardar os 

produtos químicos de higienização 

Comprar armário corta fogo para guarda 

produtos de higienização 

Controle de pragas 
Encontrado fezes de pomba no hall de 

entrada da fábrica 

Solicitar a inspeção e limpeza do teto do hall 

de entrada da fábrica 

Abastecimento de água 
Não há uma pessoa responsável pela 

higienização do reservatório de água 

Nomear os responsáveis pela higienização, 

efetuar treinamento para correta execução da 

limpeza 

Abastecimento de água 
Não há evidencia da frequência de 

limpeza do reservatório de água 

Implantar sistema de frequência de limpeza e 

registrar 

Equipamentos, móveis 

e utensílios. 

Não há evidencia da frequência de 

limpeza dos utensílios 

Implantar sistema de frequência de limpeza e 

registrar 

Equipamentos, móveis 

e utensílios. 

Alguns equipamentos são altos e não 

permitem fácil acesso a limpeza 

Desenvolver uma escada plataforma para fácil 

acesso à parte superior dos equipamentos, 

conforme as condições de higiene e segurança. 

Manipuladores 

Falta de identificação visual sobre a 

correta forma de lavagem das mãos no 

hall de entrada da fábrica 

Elaborar e implantar identificação no hall de 

entrada da fábrica com instruções sobre a 

higienização das mãos 
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Item Não conformidade Plano de ação 

Manipuladores 
Identificado operadores trabalhando na 

produção com resfriados e gripes 

Líder de turno deve observar condições de 

saúde de cada trabalhador, e tomar as medidas 

de segurança como (enviar para enfermaria, 

realocar colaborador doente) 

Manipuladores 

Os uniformes rasgados não são 

descartados e repostos pela empresa 

fornecedora de uniforme 

Solicitar a empresa contratada para fornecer 

uniforme uma inspeção e remoção dos 

uniformes em más condições de uso. 

Produção e transporte 

do alimento 

Prateleira de matéria prima não respeita 

a distância mínima da parede 

Adequar a distância das prateleiras da parede 

conforme legislação 

Produção e transporte 

do alimento 

Falta controle de acesso de pessoas 

dentro da fábrica 

Restringir acesso a fábrica de pessoas não 

ligadas a produção. Instalar na porta de acesso 

a fábrica a identificação biométrica. 

Rotulagem e 

armazenamento 

produto final 

Prateleira de produto acabado não 

respeita a distância mínima da parede 

Adequar a distância das prateleiras da parede 

conforme legislação 

Rotulagem e 

armazenamento 

produto final 

Caixa de produto acabado com etiqueta 

de identificação caindo (fly label) 
Trocar cola da etiqueta 

Transporte do produto 

final 

Não há lista de verificação das 

condições de limpeza dos caminhões 

Implantar lista de verificação das condições de 

limpeza dos caminhões 

Fonte: Própria autoria. 

 

5.3. Descrição do processo produtivo 

 

Primeiramente ocorre a coleta de amostras de todas as matérias-primas que chegam à 

empresa (figura 12), para serem submetidas a análises físico-químicas (análise visual de 

impurezas e contaminantes físicos, densidade, granulometria, umidade, proteína, extrato 

etéreo, matéria mineral) e outras relevantes. A liberação das matérias-primas para utilização 

na fabricação dos alimentos depende dos resultados das análises, que devem estar em acordo 

com o padrão de qualidade exigido pelas normas da empresa (baseadas na legislação vigente). 

A matéria-prima aprovada pelo laboratório é então destinada à descarga de matéria-prima. As 

matérias primas a granel são descarregadas em silos (figura 13), já as matérias-primas em 

sacaria são destinadas ao armazém de matéria-prima (figura 14). 
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Figura 12 - Coleta de matéria-prima para análise. 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Figura 13 - Silos de matéria-prima. 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Figura 14 - Armazém de matéria-prima. 

 
Fonte: Própria autoria. 
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As dosagens das matérias-primas ocorrem de duas formas: manual e automática, os 

macros ingredientes como arroz, milho, soja e farinhas de vísceras de aves são dosados 

automaticamente em uma balança para grandes volumes. Os micros ingredientes como 

premix, sais e vitaminas são dosados manualmente em balanças de precisão. 

Após as dosagens, as matérias primas são transportadas por um elevador do silo 

pulmão até uma peneira rotativa, que retêm as impurezas e metais (imã magnético) e seguem 

para pré-misturadores, onde ocorre a homogeneização, por no mínimo um minuto, para em 

seguida passar para o processo de moagem. A pré-mistura é transportada por roscas 

alimentadoras para os moinhos de martelos (figura 15), onde sofrem redução do tamanho das 

partículas. Nesta etapa a também a presença de um imã, para reter metais.  

Os ingredientes sofrem o impacto dos martelos e são lançados contra uma tela, a uma 

sequência contínua, até que as partículas sejam reduzidas a um tamanho que permita a sua 

passagem através dos furos. A tela tem o diâmetro de seus furos determinados de acordo com 

a granulometria pretendida para o produto moído. Assim, os ingredientes moídos são 

transportados por uma rosca e um elevador até a peneira vibratória, que retém as partículas 

que não estão na granulometria específica, e estas retornam ao moinho. 

 

Figura 15 - Moinho de martelo. 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

A extrusão é um processo contínuo que se inicia com a pesagem do farelo em um silo 

balança, que faz a dosagem no pré-condicionador (figura 16) através de uma rosca 

alimentadora, utilizando para isso o calculo de Loosing Weight, ou seja, cálculo de perda de 

peso. No pré-condicionador ocorre aplicação de energia térmica, adição de água e vapor, para 

pré-cozimento da mistura. 

Ao final do pré-condicionador a mistura está umedecida e quente (em média com 24% 

de umidade) e segue através de roscas para o canhão da extrusora (figuras 17 e 19) onde 
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também ocorre aplicação de energia térmica para cozimento total da massa, adição de água e 

vapor, além da aplicação da energia mecânica através das roscas transportadoras e roscas de 

cisalhamento. Ao final do canhão ocorre redução do passo da rosca, aumentando assim a 

pressão e o cisalhamento, sendo a pressão de 20 a 50 bares, o produto é então forçado através 

de uma matriz de corte, com furos de acordo com o formato de cada produto (figura 18).  

Ao emergir da placa sobre pressão o produto expande e ao mesmo tempo passa por 

cortadores, formando os croquetes, que seguem para o secador através de transporte 

pneumático. Nesta etapa de extrusão é realizada análise de densidade e a medição do diâmetro 

e espessura dos croquetes formados depois da expansão no final do canhão com a utilização 

de um paquímetro. 

Figura 16 – Pré- condicionador 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

 

Figura 17 – Canhão da extrusora 

 
Fonte: Própria autoria. 
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Figura 18 - Matriz de corte 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Figura 19 - Estrutura geral da extrusora 

 

Fonte: Adaptado do software corporativo Isosytem. 

 

No secador os croquetes são descarregados por um espalhador, a fim de se obter uma 

camada homogênea de produtos, ou seja, camada sem relevo, em uma esteira com a superfície 

perfurada para a circulação de ar. Nesta etapa ocorre a diminuição do teor de umidade dos 

croquetes, através da passagem de ar quente entre o produto.  

A etapa de engorduramento inicia-se pela passagem dos croquetes pela peneira de 

finos e logo após por uma balança dinâmica, que informa a quantidade de produto seco, ou 

seja, a quantidade de produto sem adição de gordura que estão passando pela linha. Após 

passar pela balança, o produto segue para o engordurador líquido que é composto por um 

prato giratório, onde são adicionados os líquidos que compõem a fórmula. Os líquidos estão 

armazenados nos tanques externos. 
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No resfriador os croquetes são resfriados para evitar a condensação dos mesmos e 

desenvolvimento de fungos nos silos de produto acabado. Após o resfriamento o produto 

segue por uma calha vibratória, até os silos o ensaque. O produto acabado, armazenado em 

silos, passa por uma calha vibratória que retém os finos, por uma peneira que retêm 

aglomerados, por um detector de metais, e segue para uma balança e posteriormente para o 

ensaque (figura 20). 

 

Figura 20 - Máquina empacotadeira 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Após a paletização dos produtos, estes seguem para o armazenamento (figura 21) que 

é realizado em armazém próprio de depois são expedidos conforme pedidos dos clientes (o 

sistema realiza o FEFO – First Expire, First Out). 

 

Figura 21 - Armazém de produto acabado 

 
Fonte: Própria autoria. 
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5.4. Elaboração do plano APPCC 

 

O plano APPCC está estruturado em quatorze etapas subsequente, as etapas são 

divididas em: sete procedimentos preliminares e os sete princípios básicos do APPCC. 

 

 Procedimentos preliminares 

 

Os procedimentos preliminares do APPCC caracterizam-se como pré-requisitos 

fundamentais a serem seguidos para o sucesso da elaboração do plano APPCC. 

 

 Comprometimento da gerência 

 

Foi agendada uma reunião com o diretor da fábrica, com o objetivo de apresentar a 

programação do projeto para a elaboração e implantação do plano APPCC. Na ocasião foram 

discutidos os objetivos pretendidos, os custos, os impactos na produção, as etapas a serem 

cumpridas e as responsabilidades sobre cada etapa. 

 

 Formação da equipe APPCC 

 

A equipe multidisciplinar responsável pela elaboração do plano APPCC foi constituída 

exclusivamente por funcionários ligados diretamente ao dia a dia da produção. A equipe era 

coordenada pelo engenheiro de processos da planta, que reunia as principais condições para 

gerenciar o time como: conhecimento de todo o processo produtivo, conhecimento teórico da 

ferramenta APPCC, posição de liderança sobre os demais colaboradores e fácil acesso a 

diretoria da empresa. 

 

 Treinamento da equipe APPCC 

 

Foi realizado treinamento direcionado do APPCC a todos os colaboradores envolvidos 

na produção e aos membros da equipe APPCC. Os colaboradores foram divididos por área de 

produção e nesse momento foi apresentado o plano APPCC, seus princípios, objetivos e as 

etapas para sua implantação. 
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 Definição dos objetivos  

 

O objetivo da implantação do sistema APPCC foi promover aumento do controle de 

qualidade durante o processo produtivo. 

 

 Identificação e Organograma da empresa 

 

A empresa estudada não autorizou o uso da identificação e organograma neste trabalho 

 

 Descrição e caracterização do produto 

 

Uma descrição detalhada do produto deve ser feita, incluindo sua composição química 

e física, deve-se especificar o tipo de embalagem, a forma de armazenamento, o tempo de 

validade e o meio de transporte utilizado na distribuição do produto final. A empresa estudada 

não autorizou o detalhamento dos seus produtos neste trabalho 

 

 Fluxograma do processo 

 

A construção do fluxograma da produção (figura 22) permitiu o rápido entendimento 

das etapas do processo produtivo. O fluxograma foi elaborado pela equipe APPCC e cada 

etapa foi validade com o gestor da área. 
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Figura 22 - Fluxograma do processo. 

 

Fonte: Própria autoria 
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5.4.1. Aplicação dos sete princípios do APPCC 

 

O plano APPCC foi desenvolvido para o processo de produção de alimentos para cães 

e gatos seguindo a sequência lógica dos sete princípios, no qual se utilizou o modelo de árvore 

decisória do códex alimentarius para orientar a identificação dos PCCs. 

 

Princípio 1 - Estudo dos perigos envolvidos no processo 

 

Com base na literatura especializada e no fluxograma do processo, o time APPCC 

realizou o estudo das possíveis contaminações (perigos) de natureza físicas, química e 

biológica presentes na fabricação de alimentos para cães e gatos. Foram considerados os 

fatores referentes à inocuidade dos alimentos, e também os fatores relacionados à perda de 

qualidade e que podem gerar não conformidades dentro do processo. 

 

Princípio 2 - Identificação dos pontos críticos de controle (PCC) 

 

Com o auxílio da árvore decisória (figura 10) foram identificados no fluxograma de 

processo (Figura 22) os pontos que deveriam ser eliminados, prevenidos ou reduzidos a níveis 

aceitáveis. Os pontos críticos identificados com base na árvore decisória estão no quadro 5. 

O primeiro ponto crítico identificado no processo foi na etapa de dosagem de matéria-

prima. Nesta etapa todas as dosagens manuais e automáticas de matérias primas estão sujeitas 

a erros operacionais e ou sistêmicos que podem ocorrer por uma distração do operador e ou 

falhas nos sistemas de dosagens automáticas. Os erros de dosagens podem impactar 

diretamente na ação nutricional dos alimentos, a falta de uma vitamina pode prejudicar o 

animal assim como o seu excesso pode ser deletério ao seu organismo.  

O segundo ponto identificado ocorreu na etapa de extrusão do farelo. No processo de 

extrusão a temperatura é utilizada para cozer o farelo e eliminar microrganismos patogênicos 

como, por exemplo, a Salmonella spp. A utilização inadequada da temperatura na extrusora 

poderá acarretar a não eliminação dos micro-organismos que possam estar presentes no farelo, 

colocando em risco a saúde do animal ao consumir o alimento contaminado. 

O terceiro ponto crítico identificado no processo está na etapa de resfriamento do 

produto extrusado, o processo de resfriamento tem como objetivo diminuir a temperatura do 

produto após o engorduramento e antes do empacotamento. Nesta etapa se a variação da 

temperatura do produto e do ambiente não for controlada haverá formação de gotículas de 
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água, aumentando a atividade de água e aumentando o risco de aparecimento de fungos e 

micotoxinas. 

O quarto ponto crítico foi encontrado na etapa de ensaque do produto, o ensaque pode 

ser considerado a etapa final do processo de transformação do produto, neste ponto antes de 

ser embalado o produto não deve ter contato com nenhum tipo de corpo estranho, seja ele do 

ambiente e ou do equipamento utilizado para empacotar.  
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Quadro 5 – Identificação dos PCCs. 

Etapa Processo Perigos 

O perigo é 

controlado 

pelo 

programa de 

pré-

requisitos? 

Q1-Existem 

medidas 

preventivas 

para o 

perigo? 

Q2-Está etapa 

elimina/reduz a 

probabilidade do 

perigo a níveis 

aceitáveis? 

Q3-Pode 

ocorrer 

contaminação 

pelo perigo a 

valores não 

aceitáveis? 

Q4-Existe uma 

etapa seguinte que 

elimine/reduz a 

probabilidade do 

perigo para níveis 

aceitáveis? 

PCC 

Recepção matéria 

prima 

Físico: corpos estranhos 

Químico: n/a 

Biológico: microrganismos 

patogênicos 

Sim ____ ____ ____ ____ Não 

Descarga 

Armazenamento 

Matéria-prima 

Físico: corpos estranhos 

Químico: n/a 

Biológico: n/a 

Sim ____ ____ ____ ____ Não 

Dosagem Matéria 

prima 

Físico: corpos estranhos 

Químico: n/a 

Biológico: microrganismos 

patogênicos 

Não Não Não Sim Não Sim 

Pré-mistura 

Físico: corpos estranhos 

Químico: n/a 

Biológico: n/a 

Não Não Não ____ ____ Não 

Moagem 

Físico: corpos estranhos 

Químico: n/a 

Biológico: n/a 

Não Sim Não Não ____ Não 

Extrusão 

Físico: n/a 

Químico: n/a 

Biológico: microrganismos 

patogênicos. 

Sim Sim Sim ____ ____ Sim 
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Etapa Processo Perigos 

O perigo é 

controlado 

pelo 

programa de 

pré-

requisitos? 

Q1-Existem 

medidas 

preventivas 

para o 

perigo? 

Q2-Está etapa 

elimina/reduz a 

probabilidade do 

perigo a níveis 

aceitáveis? 

Q3-Pode 

ocorrer 

contaminação 

pelo perigo a 

valores não 

aceitáveis? 

Q4-Existe uma 

etapa seguinte que 

elimine/reduz a 

probabilidade do 

perigo para níveis 

aceitáveis? 

PCC 

Engorduramento 

Físico: n/a 

Químico: n/a 

Biológico: microrganismos 

patogênicos 

Não Não Não ____ ____ Não 

Resfriamento 

Físico: n/a 

Químico: n/a 

Biológico: microrganismos 

patogênicos. 

Não Sim Sim ____ ____ Sim 

Ensaque 

Físico: corpos estranhos 

Químico: n/a 

Biológico: n/a 

Sim Sim Sim ____ ____ Sim 

Estoque 

Expedição de 

produto acabado 

Físico: n/a 

Químico: n/a 

Biológico: microrganismos 

patogênico. 

Sim Não Não ____ ____ Não 

Fonte: Própria autoria. 
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Princípio 3 - Estabelecimentos dos limites críticos de controle 

 

Para todos os PCCs mapeados foi definido um limite crítico de controle (quadro 6). Os 

limites foram estipulados levando em consideração as legislações vigentes do setor pet food e 

das normas internas da empresa, que são elaboradas pelo time global de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D). 

 

Quadro 6 - Limites críticos para todos os PCCs. 

Etapa do 

processo 

Criticidade da 

etapa 
Perigo Limite crítico Objetivo 

Dosagem matéria-

prima 
Erros de dosagens 

Físico, químico 

e biológico. 
( +/- 5%) 

 
% exato da receita 

Extrusão 
Temperatura da 

extrusora 
Biológico 

Temperatura 

< 92°C 

 

> 92°C 

Resfriador 
Temperatura 

resfriador 
Biológico 

Delta temperatura 

Produto/ambiente 

> 10°C 

Delta Temperatura 

≤ 10°C 

Ensaque Corpo estranho Físico 
No mínimo 1 corpo de 

prova não detectado. 

3 corpos de prova 

detectados 

Fonte: Própria autoria. 

 

Princípio 4 – Monitoramento do PCCs 

 

A equipe APPCC definiu o monitoramento e frequência dos pontos críticos de acordo 

com as características de cada etapa do processo (quadro 7). 

 Moagem: o processo de moagem ocorre por bateladas (bat), sendo que cada 

batida é formada por três toneladas de matéria prima, portanto o 

monitoramento deve ocorrer sempre dentro de cada batida. Se a produção total 

for de 9 toneladas teremos 3 batidas de 3 toneladas, ou seja, o monitoramento 

será feito em cada batida e não apenas uma vez na produção total; 

 Extrusão e resfriador: o processo de extrusão e resfriamento é continuo, 

portanto seu monitoramento e frequência devem ocorrer durante todo o tempo 

de produção; 

 Ensaque: no ensaque deve-se realizar o teste de corpo de prova para verificar 

a capabilidade do detector de metal. O teste deve ser feito sempre no inicio de 

cada produção, e deve levar em conta o volume do empacotamento para 

definir a frequência da realização do teste de detector de metal. 
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Quadro 7 - Frequência de monitoramento. 

Etapa do 

processo 

Criticidade 

da etapa 
Perigo Limite crítico 

Frequência 

monitoramento 
Responsável 

Dosagem 

matéria-

prima 

Erros de 

dosagens 

Físico, 

químico e 

biológico. 

( +/- 5%) 
Durante toda 

produção 

Operador 

Líder moagem 

Extrusão 
Temperatura 

da extrusora 
Biológico 

Temperatura 

< 92°C 

Durante a produção 

em intervalos de 15 

minutos 

Operador 

Líder extrusão 

Resfriador 
Temperatura 

resfriador 
Biológico 

Delta temperatura 

Produto/ambiente 

> 10°C 

Durante a produção 

em intervalos de 30 

minutos 

Operador 

Líder extrusão 

Ensaque 
Corpo 

estranho 
Físico 

No mínimo 1 corpo 

de prova não 

detectado. 

A cada 1 hora de 

produção 

Operador 

Líder ensaque 

Fonte: Própria autoria. 

 

Princípio 5 - Ações corretivas 

 

As ações corretivas foram previstas para tratar os casos em que os limites críticos são 

ultrapassados ou saem de controle. O quadro 8 mostra as ações a serem tomadas quando os 

limites críticos estão fora de controle no processo de produção de alimentos para cães e gatos. 

 

Quadro 8 - Ações corretivas para os PCCs. 

Etapa do 

processo 

Criticidade da 

etapa 
Perigo Limite crítico 

Ação 

corretiva 

Dosagem 

matéria-prima 
Erros de dosagens 

Físico, 

químico e 

biológico. 

( +/- 5%) 
Separar batida do 

processo; 

Descartar batida. 

Extrusão 
Temperatura da 

extrusora 
Biológico 

Temperatura 

< 92°C 
Descartar produto 

Higienização da linha 

Resfriador 
Temperatura 

resfriador 
Biológico 

Delta temperatura 

Produto/ambiente 

> 10°C 

Não liberar produto 

Aumentar tempo de 

retenção 

Ensaque Corpo estranho Físico 
No mínimo 1 corpo de 

prova não detectado. 
Descartar produto 

Fonte: Própria autoria. 

 

Princípio 6 – Procedimento de registros 

 

Todos os monitoramentos dos pontos críticos de controle foram registrados e 

documentados em planilhas de controle dentro do software de gestão integrado da qualidade 
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da empresa (figura 23). Posteriormente foi elaborado o manual do APPCC para a fabricação 

de alimentos para cães e gatos, seguindo a sequencia abaixo: 

 Apresentação da empresa;  

 Descrição do produto; 

 Identificação do produto; 

 Descrição das matérias primas e embalagens; 

 Identificação dos perigos; 

 Fluxograma do processo; 

 Descrição das etapas do processo; 

 Plano de controle dos PCCs; 

 Resumo do plano. 

 

Figura 23 - Software para gestão integrada (SGI) 

 
Fonte: Software empresarial Isosystem (2017). 

 

Princípio 7 – Procedimento de verificação 

 

Depois da elaboração e implantação do APPCC, a equipe reuniu-se para definir a 

periodicidade da verificação do correto funcionamento do sistema APPCC. Inicialmente por 

tratar se de novos conceitos na forma de trabalhar, a equipe levou em consideração a curva de 

aprendizado desenvolvida pelo psicólogo Hermann Ebbinghaus em 1885 (figura 24). A Curva 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hermann_Ebbinghaus
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de aprendizagem é uma representação do nível médio cognitivo de aprendizagem para uma 

determinada atividade ou ferramenta em função do tempo. 

 

Figura 24 - Curva de aprendizado 

 
Fonte: Adaptado Hermann Ebbinghaus 1968 

 

A equipe APPCC definido que, para a verificação do correto funcionamento do 

APPCC deverá ser efetuado aplicação da lista de verificação do plano APPCC (anexo 2), 

além das revisões dos itens abaixo: 

 Revisão do Fluxograma de processo; 

 Revisão dos PCCs; 

 Revisão dos limites críticos de controles; 

 Revisão dos registros de monitoramento; 

 Análise dos desvios dos limites críticos durante o período. 

 

Inicialmente a frequência estabelecida para a verificação foi de 60 dias, porém a 

medida que o sistema se consolida a ideia é que esse intervalo aumente e se torne uma 

auditoria interna anual. Entretanto mesmo depois de consolidado, caso ocorra alguma 

alteração do processo produtivo como: aquisição de novas matérias primas, novos 

equipamentos, novos produtos, novo arranjo físico da fábrica, entre outros, o plano APPCC 

deverá ser revisado e atualizado. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hermann_Ebbinghaus
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5.5. Ações antes e depois do plano APPCC nos PCC de controle 

 

 PCC dosagem de matéria prima: 

 

Como medida de verificação e controle das dosagens de matérias-primas, varias ações 

foram implantadas para aumentar a confiabilidade da operação conforme quadro 9. 

Antes do APPCC, o processo era pouco confiável e não permitia a rastreabilidade das 

dosagens de matérias, as balanças de dosagem de matérias-primas não apresentavam plano de 

calibração periódica e os operadores desconheciam os impactos das dosagens de matéria 

prima na ação funcional dos produtos. 

 

Quadro 9 - Antes e depois APPCC na dosagem de matéria-prima. 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Com o plano APPCC, os registros de dosagens que eram preenchidos de forma manual 

pelo operador (figura 25) foram substituídos por relatórios automatizados, onde peso de cada 

balança passou a ser gravado em um sistema de controle que permite a extração dos dados a 

qualquer instante (figura 26). 
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Figura 25 - Registro de dosagem manual. 

 

Fonte: Instrução de Trabalho MOA 000004. 
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Figura 26 - Registro de dosagem automático. 

 

 

No novo formato de registro automatizado (figura 27) é possível fazer o comparativo 

do percentual teórico versus o percentual real dosado de cada matéria-prima, o monitoramento 

é feito em tempo real durante a produção. Quando ocorre um erro de dosagem fora dos limites 

críticos (-%5 e +5%) a matéria-prima fica em negrito no relatório e automaticamente é 

disparado um e-mail de aviso para o responsável da área. O processo de moagem é 

interrompido e fica aguardando a tomada de decisão do responsável da área. 
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Figura 27 - Software de registro de dosagem em tempo real. 

 

Fonte: Software empresarial MRP Tech Bath. 
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 PCC de temperatura na extrusão e no resfriador 

 

Conforme definição do time de pesquisa e desenvolvimento (P&D) a temperatura da 

extrusão deve ser sempre acima de 92ᵒC para eliminar microrganismos do produto e o delta 

de temperatura no resfriador entre o produto e o ambiente não deve passar de 10ᵒC para que 

não corra condensação dentro do silo 

Antes do APPCC não havia o monitoramento em temo real das temperaturas da 

extrusora e do resfriador, a decisão em cima de um desvio da temperatura estava a cargo do 

colaborador (quadro 10). 

 

Quadro 10 – Antes e depois do APCC no controle de temperatura - extrusor e resfriador. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

O registro de temperatura da extrusora e do resfriador era feito de forma manual 

(figura 28) pelo operador, era ele quem tomava a decisão em cima de um desvio de produção, 

os dados não eram confiáveis, pois vários relatórios não eram preenchidos e outros eram 

preenchidos somente ao término do turno do operador. 

Para efetuar o controle do PCC, o sistema de registro de temperatura passou a ser 

automático, em tempo real e gravado em relatório (figura 29). O sistema registra a 

temperatura da extrusora em intervalos de aproximadamente 15 minutos e sempre que a 

temperatura estiver abaixo de 92ºC a extrusora desvia automaticamente o produto para a linha 

de descarte. No resfriador, o intervalo de registro é de aproximadamente 30 minutos e se o 
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delta de temperatura entre produto e ambiente for maior que 10ᵒc, o resfriador não libera o 

produto para o ensaque. 

 

Figura 28 - Registro manual de temperatura da extrusora. 

 
Fonte: Instrução de Trabalho EXT 000012.    
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Figura 29 - Registro automático de temperatura da extrusora. 

Fonte: Software empresarial MRP One Navision (2017) 
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 PCC detector de metais no ensaque 

 

No ensaque os testes para detectar metais eram feitos apenas com corpo de prova de 

matérias ferrosos, os testes eram realizados três vez por turno e não havia padronização na 

forma de efetuar os testes. 

Quando o teste era positivo para metais, a produção entre o último teste e o positivo 

era interditada para inspeção e ou descarte. Os operadores não eram treinados sobre o PCC e 

muitos apresentavam dúvidas sobre a interpretação dos resultados dos testes.  

 

Quadro 11- Antes e depois do plano APPCC no detector de metais no ensaque. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Após a implantação do APPCC, os testes passaram a ser feitos a cada 1 hora de 

produção, com corpos de provas de materiais: ferrosos, não ferrosos e aço Inox.  

Para auxiliar a operação na interpretação dos testes, foi elaborada uma árvore decisória 

conforme figura 30. O limite crítico ficou estabelecido em no mínimo um corpo de prova não 

detectado (FE >2mm e NF >3mm e Inox> 2mm) ,se em algum dos testes o detector de metal 

não identificar o corpo de prova, a operação deve ser interrompida imediatamente e os 

produtos devem ser interditados.  
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Figura 30 - Árvore decisória teste detector de metais 

 

 

 

Fonte: Própria autoria. 
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5.6.  Plano APPCC estruturado 

 

Após a execução das melhorias nos PCCs do processo, a equipe APPCC estruturou um 

quadro de controle dos PCC (quadro 12). A estruturação das ações de controle dos PCCs em 

uma tabela teve com objetivo organizar as ações de forma clara para permitir a rápida 

visualização e interpretação dos controles. 

O quadro segue a sequência lógica de controle de PCC conforme modelo do códex 

alimentarius. Na primeira coluna está lista a etapa do processo onde se encontra o PCC, na 

sequencia está à descrição dos PCC seguido pelas medidas preventivas, limites críticos 

aceitáveis, monitoração, ações corretivas, formas de registros e de verificação. 
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Quadro 12 - Plano APPCC estruturado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autoria

Etapa PCC Medidas Preventivas 
Limite 

Critico 

Monitorização 

Procedimento 

Frequência 

Ação Corretiva Registro Verificação 

Dosagem 

MP 

Erro de 

dosagens 

-Treinamentos operadores 

-Calibração das balanças 

 (toda limpeza fábrica) 

- ( +/- 5%) 

- Verificar o % 

de cada MP 

dosada 

- Durante 

toda produção 

-Separar batida do 

processo; 

-Descartar 

Batida. 

- Automático 

operador deve 

imprimir e assinar 

o relatório no final 

de cada produção 

- Supervisão dos 

procedimentos 

- Avaliação dos 

relatórios 

- Inventário de MP 

após cada produção 

- Auditoria interna 

Extrusão 
Temperatura 

extrusão 

- Treinamentos operadores 

- Calibração dos termômetros da 

extrusão (mensal) 

- Realizar teste de temperatura no 

inicio da produção 

- Temperatura 

< 92°C 

- Verificar a 

temperatura do 

extrusor 

- Durante a 

produção em 

intervalos de 

15 minutos 

Descartar produto 

da linha; 

- Higienização da 

linha 

- Automático 

operador deve 

imprimir e assinar 

o relatório no final 

de cada produção 

- Supervisão dos 

procedimentos 

- Avaliação dos 

relatórios 

- Auditoria interna 

Resfriador 

Delta 

temperatura 

Produto/ 

ambiente 

- Treinamentos operadores 

- Calibração dos termômetros do 

resfriador (mensal) 

- Inspeção e manutenção dos 

Ventiladores (toda limpeza fábrica) 

-Limpeza dos Ventiladores 

(toda limpeza fábrica) 

- Delta 

temperatura 

Produto/ 

ambiente 

> 10°C 

- Verificar a 

temperatura do 

resfriador e do 

ambiente 

- Durante a 

produção em 

intervalos de 

30 minutos 

-Não liberar o 

produto 

- Aumentar tempo 

de retenção do 

produto no 

resfriador 

- Aumentar 

velocidade dos 

ventiladores 

- Automático 

operador deve 

imprimir e assinar 

o relatório no final 

de cada produção 

- Supervisão dos 

procedimentos 

- Avaliação dos 

relatórios 

- Auditoria interna 

Ensaque 
Presença corpos 

estranhos 

- Treinamentos Operadores 

- Calibração do detector de metal 

(mensal) 

- Realizar teste detector de metal 

- Seguir árvore decisória do teste de 

detector de metal 

- No mínimo 

1 corpo de 

prova não 

detectado.  

 

- Realizar o 

teste de metais 

com os 3 

corpos de prova 

(Fe, NFe e 

Inox) 

- Seguir árvore 

decisória 

- A cada 1 

hora de 

produção 

- Descartar produto 

- Acionar a 

manutenção 

-Preenchimento do 

relatório de 

ocorrências do 

ensaque 

Supervisão dos 

procedimentos 

- Avaliação dos 

relatórios 

- Auditoria interna 
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5.7. Impactos do APPCC nos indicadores de desempenho 

 

Os impactos da Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle no desempenho 

industrial foram analisados e demonstraram melhora no processo. 

O foco do trabalho foi a elaboração e implantação do APPCC no processo, a validação 

da eficácia do APPCC será feita em um momento posterior, conduzida por uma empresa de 

auditoria externa especializada em processos de segurança dos alimentos. 

Com o intuito de verificar os impactos do plano APPCC nos indicadores de 

desempenho (KPI- key performance indicator) do processos, a equipe APPCC efetuou a 

análise dos indicadores antes e depois da Aplicação do APPCC. A elaboração do plano teve 

inicio no segundo semestre de 2016 e a aplicação do plano iniciou-se em abril de 2017.  

Nas dosagens de matérias-primas, a aplicação do controle do PCC e as medidas 

preventivas trouxeram significativa melhora na capabilidade de dosagens. Antes do plano 

APPCC as dosagens dentro dos limites críticos (boas dosagens) eram em média de 84,60% ao 

mês, após a aplicação do plano a média subiu para 95,57% de boas dosagens ao mês (figura 

31). 

 

Figura 31 - Gráfico mensal de dosagens de matérias-primas. 

 

Fonte: Própria autoria. 
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Na extrusora, as amostras coletadas de cada produção para análise de Salmonella spp. 

não evidenciaram uma melhora significativa com a aplicação do APPCC. A incidência mensal 

de contaminação por Salmonella spp. nos produtos antes do APPCC era cerca de 3% ao mês, 

após a aplicação do APPCC essa média manteve-se a mesma (figura 32). 

 

Figura 32 - Gráfico de contaminações por Salmonella spp. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

A hipótese para a não redução dos percentuais de casos de Salmonella spp. na fábrica 

pode estar correlacionado ao uso da gordura de frango para recobrimento do produto após a 

extrusão. Antes da recepção da gordura de frango, todos os lotes são amostrados e submetidos 

ao teste de ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) do inglês Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay, para detecção de Salmonella spp. Por se tratar de uma metodologia 

rápida e em função do tamanho da amostra coletada (aproximadamente 0,5 litros de um lote 

de 12 toneladas), a probabilidade de ocorrer um resultado falso negativo para Salmonella spp. 

é alto. 

Observou-se uma melhora significativa nos indicadores de reclamações do SAC 

(serviço de atendimento ao consumidor) que atendem a chamados de reclamação por presença 

de corpos estranho no produto. Antes do APPCC o SAC registrava em média 15 reclamações 

95% 97% 97% 96% 98% 95% 98% 96% 95% 99% 96% 98% 97% 95% 96% 

5% 3% 3% 4% 2% 5% 2% 4% 5% 1% 4% 2% 3% 5% 4% 

 Salmonela (-) Salmonela (+)

Antes do APPCC Depois do APPCC 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
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mensais por corpos estranhos, após a aplicação do APPCC houve redução em 

aproximadamente metade do número de chamados, conforme figura 33. 

 

Figura 33 - Número reclamações SAC. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

A redução dos números de reclamações no SAC por corpos estranhos impactou 

positivamente na reputação das marcas dos produtos da empresa e paralelamente colaborou 

significativamente para a redução dos custos com reembolso de produtos, pois a politica de 

vendas é de 100% de satisfação ao consumidor, ou seja, toda reclamação gerada e deferida 

gera o reembolso ou a aquisição de um novo produto 100% grátis.  

O plano APPCC impactou positivamente em relação às perdas de produção e aos 

custos relacionados a essas perdas. A empresa produz cerca de 5.000 toneladas/mês, uma 

média de 220 toneladas ao dia. 

Antes da aplicação do plano APPCC a empresa perdia mensalmente em média 200 

toneladas ao mês por problemas de não conformidades do produto, após aplicação do APPCC 

observou-se uma redução significativa para uma média mensal de 170 toneladas/mês (figura 

34). A redução das perdas de produção promoveu uma redução significativa nos custos 

mensais da empresa.  
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Antes do plano APPCC o custo envolvido com o descarte do produto não conforme 

era em média de R$ 142.000,00 (já contabilizado os custos das matérias-primas e da coleta 

para o devido descarte). Após o plano APPCC foi observada uma redução de R$ 30.000,00 

nos custos com descarte de produto não conforme (figura 35). 

 

Figura 34 - Gráfico de perdas de produção 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Figura 35 - Gráfico custo de perdas de produção 

 
Fonte: Própria autoria. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Para as indústrias de alimentação humana ou animal, qualidade é a base para o 

desenvolvimento de produtos seguros e inócuos ao consumidor. Controles de qualidade 

devem estar presentes desde a escolha das matérias primas até o produto final. 

A aplicação do APPCC como ferramenta da qualidade agrega credibilidade dentro das 

indústrias pela certeza de se estar cumprindo todas as exigências de órgãos de fiscalizações, 

programas como PPHO e BPF devem estar implantados e em correto funcionamento para que 

o APPCC possa ser aplicado. 

O APPCC pode ser entendido com uma ferramenta de melhoria continua dentro das 

indústrias, pois deve e pode ser modificado e melhorado de acordo com as necessidades de 

cada processo. A elaboração e aplicação do plano APPCC requer o envolvimento de todos 

dentro da empresa, independente do nível hierárquico. A equipe APPCC deve ser composta 

por profissionais de diferentes áreas e todos devem ser treinados como multiplicadores da 

metodologia APPCC. 

Através do estudo realizado foi possível desenvolver o plano de análise de perigos e 

pontos críticos de controle na indústria de alimentos para cães e gatos. Foi verificado que a 

empresa apresenta os níveis de adequação aos programas de pré-requisitos (BPF e PPHO) do 

APPCC, estando classificada no grupo 1 em conformidades segundo a RDC nº 275/2002 da 

Anvisa e Portaria nº 368/1997 do MAPA e da Portaria nº 326/1997 do Ministério da Saúde.  

Foram identificados quatro pontos críticos de controle (dosagem de matéria prima; 

temperatura do extrusor; resfriamento e ensaque) através da árvore decisória. Para os pontos 

críticos identificados foi elaborado e implantado o plano APPCC no processo. 

Portanto o plano APPCC quando implantado, permite que a empresa passe a pensar 

nos processos produtivos de forma estratégica, reduzindo custos com análises, descartes e 

reprocessamentos de produtos, pois o foco passa ser a prevenção e não mais a correção. O 

APPCC agrega valor à marca da empresa no mercado e consolida a imagem de credibilidade e 

excelência dos produtos, protege e aumenta a confiança dos clientes, dando-lhes a certeza de 

que os produtos são seguros para o consumo. 

 



85 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOSPARA ANIMAIS DE 

ESTIMAÇÃO - ABINPET. 2017. Disponível em: <http://abinpet.org.br/site/>. Acesso em: 10 

mar. 2017. 

 

ARAÚJO, A. P. Ferramentas de controle de qualidade na indústria frigorífica de frango. 

2010. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Curso de Medicina Veterinária. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2010. Disponível em: 

<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/28640/000772125.pdf?sequence=1>. 

Acesso em: 24 jul. 2017. 

 

ASSIS, Luana de. Alimentos seguros: ferramentas para gestão e controle da produção e 

distribuição. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2011. 

 

BRASIL. Resolução nº 10, de 22 de maio de 2003. Programa Genérico de Procedimento de 

Higiene Operacional - PPHO, a ser utilizado nos Estabelecimentos de Leite e Derivados que 

funcionam sob o regime de Inspeção Federal, como etapa preliminar e essencial dos 

Programas de Segurança Alimentar do tipo APPCC. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

28 maio 2003. Seção 1, p. 4-5. 

 

BERTHIER, F. M. Ferramentas de gestão da segurança de alimentos: APPCC e ISO 

22000 (uma revisão). 2007. 37 f. Monografia (Especialização em Tecnologia de Alimentos) – 

Centro de Excelência em Turismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2007. Disponível em: 

<http://bdm.bce.unb.br/bitstream/10483/186/1/2007_FlorenceMarieBerthier.pdf>. Acesso em: 

10 maio. 2017. 

 

BELLENZANI, J. R. L. Descrição de sistema da qualidade para a indústria de produtos 

derivados de carne. 2004. Dissertação (Mestrado Profissional) - Facudade de Engenharia 

Mecânica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP. 2004. 

 

CARPINETTI, L. C. R. Gestão da qualidade: conceitos e técnicas. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

CANÔA, J. M. H. Requisitos para implementação do HACCP em matadouro de aves. 

2008. 98 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina 

Veterinária, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2008. Disponível em: 

<https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/840/3/Requisitos%20para%20a%20implem

enta%C3%A7ao%20do%20HACCP%20em%20matadouros%20de%20aves.pdf>. Acesso 

em: 04 ago. 2017. 

 

CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION; JOINT FAO/WHO FOOD STANDARDS 

PROGRAMME; WORLD HEALTH ORGANIZATION. Codex Alimentarius: Food 

hygiene, basic texts. Food & Agriculture Org., 2003. Disponível em: 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/en/>.Acesso em 05 de jul. 2017 

 

DEMING, W. E. Qualidade: a evolução da administração. Rio de Janeiro: Marques Saraiva 

1990. 

 

DIAS, J. et al. Implementação de sistemas da qualidade e segurança dos alimentos. 

Londrina: Midiograf II, 2010.  

http://abinpet.org.br/site/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/en/%3e.Acesso


86 

 

EBBINGHAUS, H. "Memory: A contribution to experimental psychology." Annals of 

neurosciences 20.4 (2013): 155.  

 

FIGUEIREDO, V. F.; COSTA NETO, P. L. O. Implantação do APPCC na indústria de 

alimentos. Gestão & Produção, São Carlos, v. 8, n. 1, p. 100-111, 2001.  

 

FORSYTHE, S. J. Microbiologia da segurança dos alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2013.  

 

FRANCO, M. J. M. Aplicação da metodologia de APPCC - análise de perigos e pontos 

críticos de controle - como ferramenta para reúso de água na indústria: modelo para 

indústria de aromas e essências. 2007. 100 f. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

FUCK, E. et al. Relação homem x animal: aspectos psicológicos e comportamentais. Nosso 

Clínico, São Paulo, v. 9, p. 46-58, 2006.  

 

GIORDANO, J. C.; GALHARDI, M. G. Análise de perigos e pontos críticos de controle. 

Campinas: SBCTA, 2004.  

 

HAJDENWURCEL, J. R. Sistemas de boas práticas de fabricação. Rio de Janeiro: SENAI-

RJ, 2005.  

 

HEIDEN, J.; SANTOS, W. Benefícios psicológicos da convivência com animais de 

estimação para os idosos. Ágora: revista de divulgação científica, Mafra, v. 16, n. 2 esp., p. 

487-496, 2012.  

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA – IBGE. Censo 

Demográfico 2010. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-

novoportal/sociais/populacao/2098-np-censo-demografico/9662-censo-demografico-

2010.html>. Acesso em: 15 mar 2017  

 

KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2006. 

 

MAZON, M. S.; MOURA, W. G. Cachorros e humanos: mercado de rações pet em 

perspectiva sociológica. Civitas - Revista de Ciências Sociais, Porto Alegre, v. 17, n. 1, p. 

138-158, 2017.  

 

MORTIMORE, S.; WALLACE, C. APPCC: a practical approach. Mumbai, India: Springer 

US, 2013.  

 

OSACHLO, L. Aplicação do sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle no 

processamento de industrial de mel de abelhas Apis mellifera. 2004. 67 f. Monografia 

(Especialização em Qualidade em Alimentos) - Universidade de Brasília, Brasília, 2004. 

 

PERETTI, A. P. R.; ARAÚJO, W. M. C. Abrangência do requisito segurança em certificados 

de qualidade da cadeia produtiva de alimentos no Brasil. Gestão & Produção, São Carlos, v. 

17, n. 1, p. 34-49, 2010.  

 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/2098-np-censo-demografico/9662-censo-demografico-2010.html
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/2098-np-censo-demografico/9662-censo-demografico-2010.html
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/2098-np-censo-demografico/9662-censo-demografico-2010.html


87 

 

SCOTT, V.; STEVENSON, K. APPCC: a systematic approach to food safety. Washington 

DC: GMA, 2006.  

 

SILVA, N. R.; MEDEIROS, M. Amor e perda: a importância de acompanhar proprietários de 

animais terminais. Revista Veterinária Faciplac, Gama, v. 1, n. 1, p. 19-30, 2014.  

 

SILVA, L. C. S.; KOVALESKI, J. L.; GAIA. S. Gestão da qualidade do produto no processo 

de produção industrial: um estudo de caso em uma indústria de bebidas. Revista de 

Engenharia e Tecnologia, Ponta Grossa, v. 4, n. 1, p. 55-67, abr. 2012. Disponível em: 

<http://www.revistaret.com.br/ojs-2.2.3/index.php/ret/article/view/98>. Acesso em: 30 jul. 

2017. 

 

SPEXOTO, A. A. Aplicação do sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle 

(APPCC) em propriedades leiteiras. 2003. 126 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2003. 

 

STEVENSON, K. E.; BERNARD, D. T. (Ed.). APPCC a systematic approach to food 

safety: a comprehensive manual for developing and implementing a hazard analysis and 

critical control point plan. São Paulo: Atlas, 1999.  

 

VON RÜCKERT, D. et al. Pontos críticos de controle de Salmonella spp. no abate de frangos. 

Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootencia, Belo Horizonte, v. 61, n. 2, p. 

326-330, 2009.  

 

WALLACE, C.; WILLIAMS, T. Pre-requisites: a help or a hindrance to APPCC? Food 

Control, Kidlington, v. 12, n. 4, p. 235-240, 2001.  

 

WURLITZER, N. Industrialização de alimentos visando a saúde do consumidor. Rio de 

Janeiro: SENAI, 2006. 

 

ZYLBERSZTAJN, D.; SCARE, R. F. Gestão da qualidade no agribusiness. São Paulo: 

Atlas, 2003.  

 

 

 

  



88 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



89 

 

ANEXO 1 - CHECK LIST BPF e PPHO - INSPEÇÃO 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EM 

ESTABELECIMENTOS PRODUTORES/INDUSTRIALIZADORES DE ALIMENTOS 

RESOLUÇÃO RDC N
O

 275/2002 da ANVISA 

1-RAZÃO SOCIAL/SIE: 

DATA:  

 

S = SIM (CONFORME); N = NÃO CONFORME; NA = NÃO SE APLICA 

 

AVALIAÇÃO S N NA 

Evidências 

Observações 

Recomendações 

1. EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES  

1.1 ÁREA EXTERNA:  

1.1.1 Área externa livre de focos de insalubridade, de 

objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, de vetores e 

outros animais no pátio e vizinhança; de focos de poeira; de 

acúmulo de lixo nas imediações, de água estagnada, dentre 

outros. 

    

1.1.2 Vias de acesso interno com superfície dura ou 

pavimentada, adequada ao trânsito sobre rodas, escoamento 

adequado e limpas. 

    

1.2 ACESSO:  

1.2.1 Direto, não comum a outros usos (habitação).     

1.3 ÁREA INTERNA:  

1.3.1 Área interna livre de objetos em desuso ou estranhos 

ao ambiente. 
    

1.4 PISO:  

1.4.1 Material que permite fácil e apropriada higienização 

(liso, resistente, drenados com declive, impermeável e 

outros). 

    

1.4.2 Em adequado estado de conservação (livre de 

defeitos, rachaduras, trincas, buracos e outros). 
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AVALIAÇÃO S N NA 

Evidências 

Observações 

Recomendações 

1.4.3 Sistema de drenagem dimensionado adequadamente, 

sem acúmulo de resíduos. Drenos, ralos sifonados e grelhas 

colocados em locais adequados de forma a facilitar o 

escoamento e proteger contra a entrada de baratas, roedores 

etc. 

    

1.5 TETOS:  

1.5.1 Acabamento liso, em cor clara, impermeável, de fácil 

limpeza e, quando for o caso, desinfecção. 
    

1.5.2 Em adequado estado de conservação (livre de trincas, 

rachaduras, umidade, bolor, descascamentos e outros). 
    

1.6 PAREDES E DIVISÓRIAS:  

1.6.1 Acabamento liso, impermeável e de fácil higienização 

até uma altura adequada para todas as operações. De cor 

clara. 

    

1.6.2 Em adequado estado de conservação (livres de falhas, 

rachaduras, umidade, descascamento e outros). 
    

1.6.3 Existência de ângulos abaulados entre as paredes e o 

piso e entre as paredes e o teto. 
    

1.7 PORTAS:  

1.7.1 Com superfície lisa, de fácil higienização, ajustadas 

aos batentes, sem falhas de revestimento. 
    

1.7.2 Portas externas com fechamento automático (mola, 

sistema eletrônico ou outro) e com barreiras adequadas para 

impedir entrada de vetores e outros animais (telas 

milimétricas ou outro sistema). 

    

1.7.3 Em adequado estado de conservação (livres de falhas, 

rachaduras, umidade, descascamento e outros). 
    

1.8 JANELAS E OUTRAS ABERTURAS:     

1.8.1 Com superfície lisa, de fácil higienização, ajustadas 

aos batentes, sem falhas de revestimento. 
    

1.8.2 Existência de proteção contra insetos e roedores (telas 

milimétricas ou outro sistema). 
    

1.8.3 Em adequado estado de conservação (livres de falhas, 

rachaduras, umidade, descascamento e outros). 
    

1.9 ESCADAS, ELEVADORES DE SERVIÇO, 

MONTACARGAS E ESTRUTURAS AUXILIARES 
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AVALIAÇÃO S N NA 

Evidências 

Observações 

Recomendações 

1.9.1 Construídos, localizados e utilizados de forma a não 

serem fontes de contaminação. 
    

1.9.2 De material apropriado, resistente, liso e impermeável, 

em adequado estado de conservação. 
    

1.10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VESTIÁRIOS 

PARA OS MANIPULADORES: 
 

1.10.1 Quando localizados isolados da área de produção, 

acesso realizado por passagens cobertas e calçadas. 
    

1.10.2 Independentes para cada sexo (conforme legislação 

específica), identificados e de uso exclusivo para 

manipuladores de alimentos. 

    

1.10.3 Instalações sanitárias com vasos sanitários; mictórios 

e lavatórios íntegros e em proporção adequada ao número 

de empregados (conforme legislação específica). 

    

1.10.4 Instalações sanitárias servidas de água corrente, 

dotadas preferencialmente de torneira com acionamento 

automático e conectadas a rede de esgoto ou fossa séptica. 

    

1.10.5 Ausência de comunicação direta (incluindo sistema 

de exaustão) com a área de trabalho e de refeições. 
    

1.10.6 Portas com fechamento automático (mola, sistema 

eletrônico ou outro). 
    

1.10.7 Pisos e paredes adequadas e apresentando 

satisfatório estado de conservação. 
    

1.10.8 Iluminação e ventilação adequadas.     

1.10.9 Instalações sanitárias dotadas de produtos destinados 

à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido inodoro 

antisséptico ou sabonete líquido inodoro e antisséptico, 

toalhas de papel não reciclado para as mãos ou outro 

sistema higiênico e seguro para secagem. 

    

1.10.10 Presença de lixeiras com tampas e com 

acionamento não manual. 
    

1.10.11 Coleta frequente do lixo.     

1.10.12 Presença de avisos com os procedimentos para 

lavagem das mãos. 
    

1.10.13 Vestiários com área compatível e armários 

individuais para todos os manipuladores. 
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AVALIAÇÃO S N NA 

Evidências 

Observações 

Recomendações 

1.10.14 Duchas ou chuveiros em número suficiente 

(conforme legislação específica), com água fria ou com 

água quente e fria. 

    

1.10.15 Apresentam-se organizados e em adequado estado 

de conservação. 
    

1.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA 

VISITANTES E OUTROS: 
 

1.11.1 Instaladas totalmente independentes da área de 

produção e higienizados. 
    

1.12 LAVATÓRIOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO:  

1.12.1 Existência de lavatórios na área de manipulação com 

água corrente, dotados preferencialmente de torneira com 

acionamento automático, em posições adequadas em 

relação ao fluxo de produção e serviço, e em número 

suficiente de modo a atender toda a área de produção. 

    

1.12.2 Lavatórios em condições de higiene, dotados de 

sabonete líquido inodoro antisséptico ou sabonete líquido 

inodoro e antisséptico, toalhas de papel não reciclado ou 

outro sistema higiênico e seguro de secagem e coletor de 

papel acionados sem contato manual. 

    

1.13 ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA:  

1.13.1 Natural ou artificial adequada à atividade 

desenvolvida, sem ofuscamento, reflexos fortes, sombras e 

contrastes excessivos. 

    

1.13.2 Luminárias com proteção adequada contra quebras e 

em adequado estado de conservação preventiva. 
    

1.13.3 Instalações elétricas embutidas ou quando exteriores 

revestidas por tubulações isolantes e presas a paredes e 

tetos. 

    

1.14 VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO:  

1.14.1 Ventilação e circulação de ar capazes de garantir o 

conforto térmico e o ambiente livre de fungos, gases, 

fumaça, pós, partículas em suspensão e condensação de 

vapores sem causar danos à produção. 

    

1.14.2 Ventilação artificial por meio de equipamento(s) 

higienizado(s) e com manutenção adequada ao tipo de 

equipamento. 
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AVALIAÇÃO S N NA 

Evidências 

Observações 

Recomendações 

1.14.3 Ambientes climatizados artificialmente com filtros 

adequados. 
    

1.14.4 Existência de registro periódico dos procedimentos 

de limpeza e manutenção dos componentes do sistema de 

climatização (conforme legislação específica) afixado em 

local visível. 

    

1.14.5 Sistema de exaustão e ou insuflamento com troca de 

ar capaz de prevenir contaminações. 
    

1.14.6 Sistema de exaustão e ou insuflamento dotados de 

filtros adequados. 
    

1.14.7 Captação e direção da corrente de ar não seguem a 

direção da área contaminada para área limpa. 
    

1.15 HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES:  

1.15.1 Existência de um responsável pela operação de 

higienização comprovadamente capacitado. 
    

1.15.2 Frequência de higienização das instalações 

adequada. 
    

1.15.3 Existência de registro da higienização.     

1.15.4 Produtos de higienização regularizados pelo 

Ministério da Saúde. 
    

1.15.5 Disponibilidade dos produtos de higienização 

necessários à realização da operação. 
    

1.15.6 A diluição dos produtos de higienização, tempo de 

contato e modo de uso/aplicação obedecem às instruções 

recomendadas pelo fabricante. 

    

1.15.7 Produtos de higienização identificados e guardados 

em local adequado. 
    

1.15.8 Disponibilidade e adequação dos utensílios (escovas, 

esponjas etc.) necessários à realização da operação. Em 

bom estado de conservação. 

    

1.15.9 Higienização adequada.     

1.16 CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E 

PRAGAS URBANAS: 
 

1.16.1 Ausência de vetores e pragas urbanas ou qualquer 

evidência de sua presença como fezes, ninhos e outros. 
    

1.16.3 Em caso de adoção de controle químico, existência     
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AVALIAÇÃO S N NA 

Evidências 

Observações 

Recomendações 

de comprovante de execução do serviço expedido por 

empresa especializada. 

1.17 ABASTECIMENTO DE ÁGUA:  

1.17.1 Sistema de abastecimento ligado à rede pública.     

1.17.2 Sistema de captação própria, protegido, revestido e 

distante de fonte de contaminação. 
    

1.17.3 Reservatório de água acessível com instalação 

hidráulica com volume, pressão e temperatura adequados, 

dotado de tampas, em satisfatória condição de uso, livre de 

vazamentos, infiltrações e descascamentos. 

    

1.17.4 Existência de responsável comprovadamente 

capacitado para a higienização do reservatório da água. 
    

1.17.5 Apropriada frequência de higienização do 

reservatório de água. 
    

1.17.6 Existência de registro da higienização do 

reservatório de água ou comprovante de execução de 

serviço em caso de terceirização.  

    

1.17.7 Encanamento em estado satisfatório e ausência de 

infiltrações e interconexões, evitando conexão cruzada entre 

água potável e não potável. 

    

1.17.8 Existência de planilha de registro da troca periódica 

do elemento filtrante. 
    

1.17.9 Potabilidade da água atestada por meio de laudos 

laboratoriais, com adequada periodicidade, assinados por 

técnico responsável pela análise ou expedidos por empresa 

terceirizada. 

    

1.17.10 Disponibilidade de reagentes e equipamentos 

necessários à análise da potabilidade de água realizadas no 

estabelecimento. 

    

1.17.11 Controle de potabilidade realizado por técnico 

comprovadamente capacitado. 
    

1.17.12 Gelo produzido com água potável, fabricado, 

manipulado e estocado sob condições sanitárias 

satisfatórias, quando destinado a entrar em contato com 

alimento ou superfície que entre em contato com alimento. 

    

1.17.13 Vapor gerado a partir de água potável quando 

utilizado em contato com o alimento ou superfície que entre 
    



95 

 

AVALIAÇÃO S N NA 

Evidências 
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em contato com o alimento. 

1.18 MANEJO DOS RESÍDUOS:  

1.18.1 Recipientes para coleta de resíduos no interior do 

estabelecimento de fácil higienização e transporte, 

devidamente identificados e higienizados constantemente; 

uso de sacos de lixo apropriados. Quando necessário, 

recipientes tampados com acionamento não manual. 

    

1.18.2 Retirada frequente dos resíduos da área de 

processamento, evitando focos de contaminação. 
    

1.18.3 Existência de área adequada para estocagem dos 

resíduos. 
    

1.19 ESGOTAMENTO SANITÁRIO:  

1.19.1 Fossas, esgoto conectado à rede pública, caixas de 

gordura em adequado estado de conservação e 

funcionamento. 

    

1.20 LEIAUTE:  

1.20.1 Leiaute adequado ao processo produtivo: número, 

capacidade e distribuição das dependências de acordo com 

o ramo de atividade, volume de produção e expedição. 

    

1.20.2 Áreas para recepção e depósito de matéria prima, 

ingredientes e embalagens distintas das áreas de produção, 

armazenamento e expedição de produto final. 

    

2. EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS  

2.1 EQUIPAMENTOS:  

2.1.1 Equipamentos da linha de produção com desenho e 

número adequado ao ramo. 
    

2.1.2 Dispostos de forma a permitir fácil acesso e 

higienização adequada. 
    

2.1.3 Superfícies em contato com alimentos lisas, íntegras, 

impermeáveis, resistentes à corrosão, de fácil higienização e 

de material não contaminante. 

    

2.1.4 Em adequado estado de conservação e funcionamento     

2.1.5 Equipamentos de conservação dos alimentos 

(refrigeradores, congeladores, câmaras frigoríficas e 

outros), bem como os destinados ao processamento térmico, 

com medidor de temperatura localizado em local apropriado 
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Evidências 
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e em adequado funcionamento. 

2.1.6 Existência de planilhas de registro da temperatura, 

conservadas durante período adequado. 
    

2.1.7 Existência de registros que comprovem que os 

equipamentos e maquinários passam por manutenção 

preventiva. 

    

2.1.8 Existência de registros que comprovem a calibração 

dos instrumentos e equipamentos de medição ou 

comprovante da execução do serviço quando a calibração 

for realizada por empresas terceirizadas. 

    

2.2 MÓVEIS: (mesas, bancadas, vitrines, estantes)  

2.2.1 Em número suficiente, de material apropriado, 

resistentes, impermeáveis; em adequado estado de 

conservação, com superfícies íntegras. 

    

2.2.2 Com desenho que permita uma fácil higienização 

(lisos, sem rugosidades e frestas). 
    

2.3 UTENSÍLIOS:  

2.3.1 Material não contaminante, resistentes à corrosão, de 

tamanho e forma que permitam fácil higienização: em 

adequado estado de conservação e em número suficiente e 

apropriado ao tipo de operação utilizada. 

    

2.3.2 Armazenados em local apropriado, de forma 

organizada e protegidos contra a contaminação. 
    

2.4 HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E 

MAQUINÁRIOS, E DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS: 
 

2.4.1 Existência de um responsável pela operação de 

higienização comprovadamente capacitado. 
    

2.4.2 Frequência de higienização adequada.     

2.4.3 Existência de registro da higienização.     

2.4.4 Produtos de higienização regularizados pelo 

Ministério da Saúde. 
    

2.4.5 Disponibilidade dos produtos de higienização 

necessários à realização da operação. 
    

2.4.6 Diluição dos produtos de higienização, tempo de 

contato e modo de uso/aplicação obedecem às instruções 

recomendadas pelo fabricante. 

    



97 

 

AVALIAÇÃO S N NA 

Evidências 
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2.4.7 Produtos de higienização identificados e guardados 

em local adequado. 
    

2.4.8 Disponibilidade e adequação dos utensílios 

necessários à realização da operação. Em bom estado de 

conservação. 

    

2.4.9 Adequada higienização.     

3. MANIPULADORES  

3.1 VESTUÁRIO:  

3.1.1 Utilização de uniforme de trabalho de cor clara, 

adequado à atividade e exclusivo para área de produção. 
    

3.1.2 Limpos e em adequado estado de conservação.     

3.1.3 Asseio pessoal: boa apresentação, asseio corporal, 

mãos limpas, unhas curtas, sem esmalte, sem adornos 

(anéis, pulseiras, brincos, etc.); manipuladores barbeados, 

com os cabelos protegidos. 

    

3.2 HÁBITOS HIGIÊNICOS:  

3.2.1 Lavagem cuidadosa das mãos antes da manipulação 

de alimentos, principalmente após qualquer interrupção e 

depois do uso de sanitários. 

    

3.2.2 Manipuladores não espirram sobre os alimentos, não 

cospem, não tossem, não fumam, não manipulam dinheiro 

ou não praticam outros atos que possam contaminar o 

alimento. 

    

3.2.3 Cartazes de orientação aos manipuladores sobre a 

correta lavagem das mãos e demais hábitos de higiene, 

afixados em locais apropriados. 

    

3.3 ESTADO DE SAÚDE:  

3.3.1 Ausência de afecções cutâneas, feridas e supurações; 

ausência de sintomas e infecções respiratórias, 

gastrointestinais e oculares. 

    

3.4 PROGRAMA DE CONTROLE DE SAÚDE:  

3.4.1 Existência de supervisão periódica do estado de saúde 

dos manipuladores. 
    

3.4.2 Existência de registro dos exames realizados.     

3.5 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:  
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3.5.1 Utilização de Equipamento de Proteção Individual.     

3.6 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS 

MANIPULADORES E SUPERVISÃO: 
 

3.6.1 Existência de programa de capacitação adequado e 

contínuo relacionado à higiene pessoal e à manipulação dos 

alimentos. 

    

3.6.2 Existência de registros dessas capacitações.     

3.6.3 Existência de supervisão da higiene pessoal e 

manipulação dos alimentos. 
    

3.6.4 Existência de supervisor comprovadamente 

capacitado. 
    

4. PRODUÇÃO E TRANSPORTE DO ALIMENTO  

4.1 MATÉRIA-PRIMA, INGREDIENTES E 

EMBALAGENS: 
 

4.1.1 Operações de recepção da matéria-prima, ingredientes 

e embalagens são realizadas em local protegido e isolado da 

área de processamento. 

    

4.1.2 Matérias - primas, ingredientes e embalagens 

inspecionados na recepção. 
    

4.1.3 Existência de planilhas de controle na recepção 

(temperatura e características sensoriais, condições de 

transporte e outros). 

    

4.1.4 Matérias-primas e ingredientes aguardando liberação e 

aqueles aprovados estão devidamente identificados. 
    

4.1.5 Matérias-primas, ingredientes e embalagens 

reprovados no controle efetuado na recepção são devolvidos 

imediatamente ou identificados e armazenados em local 

separado. 

    

4.1.6 Rótulos da matéria-prima e ingredientes atendem à 

legislação. 
    

4.1.7 Critérios estabelecidos para a seleção das matérias-

primas são baseados na segurança do alimento. 
    

4.1.8 Armazenamento em local adequado e organizado; 

sobre estrados distantes do piso, ou sobre paletes, bem 

conservados e limpos, ou sobre outro sistema aprovado, 

afastados das paredes e distantes do teto de forma que 

permita apropriada higienização, iluminação e circulação de 
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ar. 

4.1.9 Uso das matérias-primas, ingredientes e embalagens 

respeita a ordem de entrada dos mesmos, sendo observado o 

prazo de validade. 

    

4.1.10 Acondicionamento adequado das embalagens a 

serem utilizadas. 
    

4.1.11 Rede de frio adequada ao volume e aos diferentes 

tipos de matérias-primas e ingredientes. 
    

4.2 FLUXO DE PRODUÇÃO:  

4.2.1 Locais para pré - preparo ("área suja") isolados da 

área de preparo por barreira física ou técnica. 
    

4.2.2 Controle da circulação e acesso do pessoal.     

4.2.3 Conservação adequada de materiais destinados ao 

reprocessamento. 
    

4.2.4 Ordenado, linear e sem cruzamento.     

4.3 ROTULAGEM E ARMAZENAMENTO DO 

PRODUTO-FINAL: 
    

4.3.1 Dizeres de rotulagem com identificação visível e de 

acordo com a legislação vigente. 
    

4.3.2 Produto final acondicionado em embalagens 

adequadas e íntegras. 
    

4.3.3 Alimentos armazenados separados por tipo ou grupo, 

sobre estrados distantes do piso, ou sobre paletes, bem 

conservados e limpos ou sobre outro sistema aprovado, 

afastados das paredes e distantes do teto de forma a permitir 

apropriada higienização, iluminação e circulação de ar. 

    

4.3.4 Ausência de material estranho, estragado ou tóxico.     

4.3.5 Armazenamento em local limpo e conservado     

4.3.6 Controle adequado e existência de planilha de registro 

de temperatura, para ambientes com controle térmico. 
    

4.3.7 Rede de frio adequada ao volume e aos diferentes 

tipos de alimentos. 
    

4.3.8 Produtos avariados, com prazo de validade vencido, 

devolvidos ou recolhidos do mercado devidamente 

identificados e armazenados em local separado e de forma 

organizada. 
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4.3.9 Produtos finais aguardando resultado analítico ou em 

quarentena e aqueles aprovados devidamente identificados. 
    

4.4 CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO 

FINAL: 
 

4.4.1 Existência de controle de qualidade do produto final.     

4.4.2 Existência de programa de amostragem para análise 

laboratorial do produto final. 
    

4.4.3 Existência de laudo laboratorial atestando o controle 

de qualidade do produto final, assinado pelo técnico da 

empresa responsável pela análise ou expedido por empresa 

terceirizada. 

    

4.4.4 Existência de equipamentos e materiais necessários 

para análise do produto final realizadas no estabelecimento. 
    

4.5 TRANSPORTE DO PRODUTO FINAL:  

4.5.1 Produto transportado na temperatura especificada no 

rótulo. 
    

4.5.2 Veículo limpo, com cobertura para proteção de carga. 

Ausência de vetores e pragas urbanas ou qualquer evidência 

de sua presença como fezes, ninhos e outros. 

    

4.5.3 Transporte mantém a integridade do produto.     

4.5.4 Veículo não transporta outras cargas que 

comprometam a segurança do produto. 
    

4.5.5 Presença de equipamento para controle de temperatura 

quando se transporta alimentos que necessitam de 

condições especiais de conservação. 

    

5. DOCUMENTAÇÃO   

5.1 MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE 

FABRICAÇÃO: 
 

5.1.1 Operações executadas no estabelecimento estão de 

acordo com o Manual de Boas Práticas de Fabricação. 
    

5.2 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

PADRONIZADOS: 
 

5.2.1 Higienização das instalações, equipamentos e 

utensílios: 
    

5.2.1.1 Existência de PROGRAMA DE 

AUTOCONTROLE estabelecido para este item. 
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5.2.1.2 PROGRAMA DE AUTOCONTROLE descrito está 

sendo cumprido. 
    

5.2.2 Controle de potabilidade da água:  

5.2.2.1 Existência de PROGRAMA DE 

AUTOCONTROLE estabelecido para controle de 

potabilidade da água. 

    

5.2.2.2 PROGRAMA DE AUTOCONTROLE descrito está 

sendo cumprido. 
    

5.2.3 Higiene e saúde dos manipuladores:  

5.2.3.1 Existência de PROGRAMA DE 

AUTOCONTROLE estabelecido para este item. 
    

5.2.3.2 PROGRAMA DE AUTOCONTROLE descrito está 

sendo cumprido. 
    

5.2.4 Manejo dos resíduos:  

5.2.4.1 Existência de PROGRAMA DE 

AUTOCONTROLE estabelecido para este item. 
    

5.2.4.2 O PROGRAMA DE AUTOCONTROLE descrito 

está sendo cumprido. 
    

5.2.5.1 Existência de PROGRAMA DE 

AUTOCONTROLE estabelecido para este item. 
    

5.2.5.2 O PROGRAMA DE AUTOCONTROLE descrito 

está sendo cumprido. 
    

5.2.6.1 Existência de PROGRAMA DE 

AUTOCONTROLE estabelecido para este item. 
    

5.2.6.2 O PROGRAMA DE AUTOCONTROLE descrito 

está sendo cumprido. 
    

5.2.7.1 Existência de PROGRAMA DE 

AUTOCONTROLE estabelecido para este item. 
    

5.2.7.2 O PROGRAMA DE AUTOCONTROLE descrito 

está sendo cumprido. 
    

5.2.8.1 Existência de PROGRAMA DE 

AUTOCONTROLE estabelecido para este item. 
    

5.2.8.2 O PROGRAMA DE AUTOCONTROLE descrito 

está sendo cumprido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontuação Final 

PONTUAÇÃO FINAL, % = (somatório sim)             x                100    

(somatório sim) + (somatório não)  

Pontuação < 60% (Reprovado) 

Pontuação = 60-79 % (Parcialmente aprovado) – necessário cumprimento das exigências 

Pontuação > 80 % (Aprovado) 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO 

Local e data: 

Nome e assinatura: 
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RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO 

Local e data: 

Nome e assinatura: 
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Anexo 2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO FUNCIONAMENTO APPCC 

 

Elaboração: Abinpet 

 

Requisitos S N NA 

Evidências 

Observações 

Recomendações 

1.0 Comprometimentos Alta Direção  

1.1 A alta direção da empresa está comprometida 

oficialmente com o sistema APPCC? 
    

1.2 Existe organograma demostrando a ligação direta entre 

a coordenação do sistema APPCC e a alta direção? 
    

1.3 O comprometimento da alta direção garante a 

disponibilidade de recursos para a manutenção do programa 

APPCC? 

    

1.4 O comprometimento da alta direção garante coerência 

entre a politica de segurança de alimentos e os objetivos da 

empresa? 

    

1.5 O comprometimento da alta direção garante a segurança 

de alimentos compreendida, implementada e mantida em 

todos os níveis da empresa, bem como a credibilidade junto 

aos funcionários e prestadores de serviços e a constante 

manutenção e atualização do sistema APPCC? 

    

1.6 Os dados cadastrais atendem às disposições legais dos 

órgão competentes? 
    

1.7 Os requisitos legais dos produtos e da empresa são 

atendidos conforme legislação aplicável? 
    

2.0 Equipe APPCC  

2.1 Existe um coordenador da equipe APPCC? 

 
    

2.2 A equipe APPCC está devidamente formada e treinada?     

2.3 A equipe APPCC é multidisciplinar?     

2.4 O coordenador foi nomeado e aprovado pela alta 

direção? 
    

2.5 As reuniões de desenvolvimento do APPCC estão 

documentadas na forma de ata com lista de presença? 
    

3.0 Auditorias  

3.1 Existe um programa de auditoria?     
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3.2 Os auditores são qualificados e não auditam seu próprio 

trabalho? 
    

3.3 Existe um procedimento determinando frequência, 

diretriz e manutenção do registro de auditoria? 
    

3.4 Existe um plano de ação para as não conformidades 

detectadas? 
    

4.0 Treinamentos APPCC  

4.1 Existe um programa de treinamento documentado que 

atendam as necessidades do programa APPCC 
    

4.2 Todos os membros do time APPCC receberam 

treinamento e participação de programa de reciclagem? 
    

4.3 Existem registros de treinamento?     

4.4 Há registros de eficácia?     

5.0 Descrição do produto  

5.1 A descrição do produto está devidamente detalhada?     

5.2 A embalagem e rotulagem estão especificadas?     

5.3 A forma de utilização está especificada?     

5.4 O método de conservação está e é adequado?     

5.5 A estocagem é apropriada?     

5.6 Está definido o tipo de consumidor alvo?     

6.0 Requisitos do APPCC  

6.1 O fluxograma do processo e das utilidades inclui todas 

as operações unitárias e foi verificado pela equipe APPCC? 
    

6.2 No fluxograma está claro quais são os pontos críticos de 

controle? 
    

6.3 O fluxograma e o descritivo são validados pela equipe?     

6.4 As alterações dos produtos ou inovações tecnológicas 

foram consideradas pela equipe? 
    

6.5 O fluxograma e o descritivo do processo estão 

coerentes? 
    

7.0 Princípios APPCC  

7.1 Primeiro princípio – Identificação de perigos e 

medidas de controle 
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7.1.1 Os insumos utilizados e materiais de contato foram 

analisados criticamente e os perigos físicos, químicos e 

biológicos foram identificados? 

    

7.1.2 Para cada etapa, estão identificados todos os perigos 

potencialmente significativos? 
    

7.1.3 E avaliada a severidade e o risco de cada perigo?     

7.1.4 Existem medidas preventivas para cada perigo?     

7.1.5 A identificação dos perigos está descrito em 

formulários próprios? 
    

7.2 Segundo princípio – Identificação dos PCCs  

7.2.1 Os PCCs estão localizados em pontos fundamentais 

para que os perigos específicos sejam prevenidos, 

eliminados ou reduzidos à níveis aceitáveis? 

    

7.2.2 Os PCCs para cada perigo são identificados através de 

uma arvore decisória? 
    

7.2.3 Existem registros do controle de PCC?     

7.3 Terceiro princípio- Estabelecimento dos limites 

críticos 
 

7.3.1 Existem limites críticos baseados me informações 

seguras, que assegurem que o perigo esteja sob controle? 

 

    

7.3.2 Os limites críticos são validados pela empresa?     

7.4 Quarto princípio – Monitoramento dos PCCs  

7.4.1Os procedimentos de monitoramento especificam: o 

que, como, quando e quem? 
    

7.4.2 A frequência de monitoramento garante o controle de 

perigo pelo ponto critico? 
    

7.4.3 Os procedimentos de mon itoramento são mantidos e 

revisados? 
    

7.4.4 Os registros são completos, datas e identificação?     

7.4.5 Todos os registros e documentos relacionados ao 

monitoramento do PCCs são verificados e assinados pelos 

responsáveis? 

    

7.5 Quinto princípio- Medidas corretivas  

7.5.1 Existem medidas corretivas definidas para cada desvio     
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do limite critico de controle? 

7.5.2 As medidas corretivas garantem o controle dos 

perigos? 
    

7.5.3 As medidas corretivas atuam sobre os processos 

prevenindo a reincidência dos desvios e a revisão dos 

procedimentos? 

    

7.6 Sexto princípio –Verificação do sistema APPCC  

7.6.1 Existem registros de verificação do sistema APPCC?     

7.6.1 As especificações estabelecidas para os ingredientes 

são cumpridos de modo a garantir a segurança dos 

alimentos? 

    

7.6.2 A especificação estabelecida para os ingredientes são 

cumpridas de modo a garantir a segurança dos alimentos? 
    

7.6.3 As atividades de verificação mostram que os PCCs 

estão controlados? 
    

7.6.4 A analise de perigos e medidas preventivas 

identificadas são avaliadas? 
    

7.6.5 Os limites críticos são validos? 

 
    

7.6.6 Os resultados das atividades de verificação demostram 

que o programa APPCC é colocado em prática 

adequadamente? 

 

    

7.6.7 Os registros relativos ao controle dos PCCs e seus 

desvios são analisados com frequência prevista? 
    

7.6.8 As reclamações de consumidores são analisadas em 

relação ao programa APPCC? 
    

7.7 Sétimo princípio – Sistema de manutenção da 

documentação e dos registros 
 

7.7.1 Todos os documentos e registros do sistema APPCC 

são mantidos adequadamente? 
    

7.7.2 Existem procedimentos adequados para a elaboração, 

emissão, revisão e controle de documentação? 
    

7.7.3 Os documentos referentes ao processo estão 

atualizados, datados, aprovados e disponíveis nos locais de 

uso? 
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7.7.4 Os registros são legíveis, sem rasuras, datados e 

assinados? 
    

7.7.5 Os registros são providos exatamente após o término 

da atividade? 
    

7.7.6 Os registros são mantidos por no mínimo 2 anos e 

estão disponíveis para todas as atividades de verificação do 

APPCC? 

    

 


