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RESUMO 
 

Diante de históricos agravos a saúde pública, provocados por alimentos, em especial 
os de origem animal, a qualidade e a segurança dos alimentos deixou de ser um diferencial 
para tornar-se pré-requisito para a manutenção de qualquer estabelecimento, bem como de 
seus produtos.  Através de Programas de Autocontrole (P.A.C) implementados, é possível 
garantir um alimento seguro e inócuo para o consumidor. Os Programas de Autocontrole são 
programas desenvolvidos, implantados e monitorados, compostos de diversos manuais como 
os de Boas Práticas de fabricação, de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, do 
Procedimento Operacional Padrão, entre outros, que se baseiam em Legislações brasileiras e 
internacionais. Neste trabalho objetivou-se avaliar, bem como ressaltar a importância da 
existência, eficiência e cumprimento dos Programas de Autocontrole e da fiscalização federal 
nos estabelecimentos com Serviço de Inspeção Federal (SIF). O estudo foi realizado em uma 
Unidade de Beneficiamento de Pescados e Produtos de Pescado localizada no município de 
Vigia-PA, através de Relatórios de Não Conformidades (RNC), originados de duas 
Auditorias, duas Supervisões e uma Fiscalização, realizadas pela equipe do SIF ao longo dos 
anos 2015 a 2017, nos quais foi possível identificar as Não Conformidades (NC) e o 
desempenho do estabelecimento quanto ao cumprimento dos seus Programas de 
Autocontrole, bem como das legislações vigentes. O estabelecimento apresentou o total de 
288 NC, sendo que se destacaram as relacionadas ao Programa Limpeza e Sanitização (PPHO 
e PSO) e a Manutenção de Instalações e Equipamentos, além disso, a empresa não realizava 
Testes laboratoriais essenciais para obter Embasamento para Certificação, como às analises 
microbiológicas e físico-químicas do produto final. Houve também dificuldade em implantar 
o Programa de Rastreabilidade. Contudo, porém apresentou ao final das verificações, bom 
desempenho no cumprimento do plano de ação, reduzindo de forma significativa as NC 
verificadas. Acentua-se a atuação da equipe do Serviço de Inspeção Federal que foi de suma 
importância para a melhoria da qualidade dos produtos comercializados pelo estabelecimento.  
 
Palavras-chave: Auditoria, Fiscalização, Indústria de Pescado, SIF, Supervisão 
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ABSTRACT 
 

In the face of historical public health problems caused by food, especially animal products, 
food quality and safety is no longer a differential to become a prerequisite for the maintenance 
of any establishment, as well as its products. Through implemented Self Containment 
Programs (P.A.C), it is possible to guarantee a safe and innocuous food for the consumer. The 
Self-Control Programs are programs developed, implemented and monitored, composed of 
several manuals such as Good Manufacturing Practices, Hazard Analysis and Critical Control 
Points, Standard Operating Procedure, among others, which are based on Brazilian and 
international legislation. This study aimed to evaluate, as well as to emphasize the importance 
of the existence, efficiency and compliance of the Self-Control Programs and the federal 
inspection in establishments with Federal Inspection Service (SIF). The study was conducted 
at a Fish and Fish Products Improvement Unit located in the municipality of Vigia-PA, 
through Non-Conformance Reports (RNC), originated from two Audits, two Supervisions and 
one Inspection, carried out by the SIF team. during the years 2015 to 2017, in which it was 
possible to identify the Non Conformities (NC) and the performance of the establishment 
regarding compliance with its Self-Control Programs, as well as the current legislation. The 
establishment presented a total of 288 NC, of which the most important were those related to 
the Cleaning and Sanitation Program (PPHO and PSO) and Maintenance of Facilities and 
Equipment. In addition, the company did not perform essential laboratory tests to obtain a 
Basis for Certification, such as microbiological and physical-chemical analyzes of the final 
product. There was also difficulty in implementing the Traceability Program. However, at the 
end of the checks, it performed well in compliance with the action plan, significantly reducing 
the NC verified. The work of the SIF team was emphasized and was of great importance for 
the improvement of the quality of the products marketed by the establishment. 
 
 
Key words: Audit, Inspection, Fish Industry, SIF, Supervision 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A segurança de alimentos consiste em garantir a inocuidade destes através de estudos 

científicos acerca da produção, manipulação, estocagem e comercialização atentando para os 

possíveis perigos físicos (corpos estranhos, madeira, metal), químicos (detergentes, graxas) e 

biológicos (microrganismos patogênicos) a eles associados no intuito de prevenir qualquer 

dano que possam causar a saúde do consumidor (SILVA, 2006). 

Um alimento seguro ou inócuo é quesito essencial no mercado de produtos de origem 

animal e está atrelado aos programas do Ministério da Saúde (MS) e ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) com órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

agências estaduais e municipais atuando em conjunto na fiscalização destes (ARAÚJO, 2010). 

O programa de autocontrole (P.A.C) tem por objetivo garantir a inocuidade dos 

alimentos através da junção de diversos programas baseados em decretos estabelecidos pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que abrangem principalmente 

Boas Práticas de Fabricação - BPF (Portaria nº 368 de 4 de setembro de 1997), Procedimentos 

Padrão de Higiene Operacional (PPOH- Circular n° 272 de 22 de dezembro de 1997), os 

Procedimentos Operacionais Padronizados e Lista de Verificação das Boas Práticas de 

Fabricação para Indústrias de Alimentos (RDC nº 275 de 21 de outubro de 2002), além de 

ferramentas de qualidade como o Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(APPCC- Portaria n° 46 de 10 de fevereiro de 1998) (BRASIL, 1997; BRASIL, 1998; 

BRASIL, 2002). 

Na indústria de pescado assim como em qualquer estabelecimento, são exigidos os 

cumprimentos destas normas como garantia de qualidade do produto final, principalmente 

devido suas particularidades, pois o peixe é um alimento considerado muito perecível por suas 

características intrínsecas como alta umidade, elevada porcentagem de proteínas e pH 

próximo a neutralidade, o que o leva a rápida degradação logo, requer condições sanitárias 

rígidas desde sua captura até a manipulação, armazenamento e conservação o que exige 

treinamento da equipe, dos colaboradores bem como vistoria rotineira das condições de 

conservação e higiene do estabelecimento (MARINHO, 2011).  

O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal - DIPOA, através da 

Circular nº 25 de 13 de novembro de 2009 dispõe sobre Procedimentos de Verificação dos 

Programas de Autocontrole em Estabelecimentos de Pescado e Derivados, estabelece a 

frequência de verificação para Inspeção Federal a serem realizadas nas indústrias de 

beneficiamento de pescado, utilizando além das legislações nacionais e internacionais 
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vigentes, os P.A.C da empresa, e disponibiliza formulário para verificação “in loco”, sendo 

esta Circular, base para as Auditorias, Fiscalizações e Supervisões descritas no presente 

trabalho (BRASIL, 2009). 

É imprescindível que haja um P.A.C eficiente que possa abranger tanto o produto 

como todos os perigos a ele oferecidos desde sua chegada, pré-processamento até expedição e 

comercialização, bem como as boas práticas dos colaboradores, a conservação do 

estabelecimento, as estruturas que os compõem e os procedimentos operacionais aplicados, 

integrados a avaliação periódica e atualização destes programas através de plano de ação para 

as devidas correções das Não Conformidades – NC - apontadas pelos órgãos oficiais de 

inspeção. 

Portanto, este trabalho objetivou enfatizar a importância do P.A.C adequado aos 

processos de produção industrial de alimentos, tomando como base Auditorias, Supervisões e 

Fiscalizações realizadas entre os anos de 2015 a 2017, em uma Unidade de Beneficiamento de 

Pescado e de produtos de pescado. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 Higiene dos alimentos e Saúde pública 
 

O Codex Alimentarius (FAO, 2006) define higiene dos alimentos como “todas as 

condições e medidas necessárias para garantir a segurança e a adequação dos alimentos em 

todas as etapas da cadeia”.  O Codex foi criado para a garantia de alimento seguro no âmbito 

legislativo. Trata-se de um fórum internacional de normalização de alimentos estabelecido 

pela Organização das Nações Unidas por meio da Organização para Alimentação e 

Agricultura (FAO) e Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) (ORTEGA e BORGES, 

2012). 

Voltou-se atenção ainda maior para este termo no final do século XIX, após o 

reconhecimento de que os microrganismos presentes nos alimentos poderiam ser a causa de 

inúmeras desordens à saúde humana, desordens estas chamadas de Doenças Transmitidas por 

alimentos ou DTAs (CASTRO, 2008). 

Dentro da saúde pública, a fiscalização das condições de higiene constitui ação 

fundamental, pois se aplica aos processos de manipulação, conservação, as alterações, 

adulterações e falsificações que os alimentos podem sofrer, tanto “in natura” quanto depois 

de preparados. Entre as causas mais frequentes que prejudicam a qualidade do alimento 

destacam-se a manipulação e a conservação inadequadas dos mesmos, além da contaminação 

cruzada entre produtos crus e processados (MÜRMANN et al.,2008; TANCREDI, 2004). 

O termo surgiu no Brasil a partir de 1923, e posteriormente em 1931 dentro de 

regulamentos referentes à higiene do trabalho, os quais todos os estabelecimentos industriais 

deveriam obedecer. Presente em normas específicas para alimentos e para os locais onde são 

produzidos, manipulados ou envasados, atualmente a higiene contempla não só as Boas 

Práticas de Fabricação (BPF) e padrões microbiológicos, como parâmetros relacionados aos 

resíduos de pesticidas e outros contaminantes químicos (TANCREDI e MARINS, 2014). As 

condições higiênicas são requisitos essenciais para a permissão de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais, uma vez que a não obediência a esse critério pode acarretar 

legalmente a sua interdição até que sejam cumpridas as normas sanitárias (TANCREDI, 

2004). 

Neste contexto, as DTAs até hoje constituem um grande problema de saúde pública, 

tanto no Brasil como nos demais países, pois são responsáveis por elevados custos 

econômicos e sociais (DORNELLESet al., 2009). Segundo Nascimento (2000), o impacto 

econômico negativo causado pelas DTAs pode alcançar níveis preocupantes, acarretando 
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grandes perdas para as indústrias, o turismo e a população. Soares (2007), concluiu que a 

prevenção é a melhor estratégia, a mais eficaz e a menos onerosa para evitar transtornos a 

saúde do consumidor. 

Sinell (1981) relatou que os parâmetros necessários para garantir a higiene dos 

alimentos envolvem assegurar a qualidade das matérias-primas e dos produtos (carne, leite, 

pescados, vegetais e outros) semipreparados e os prontos, desde a sua obtenção por meio da 

seleção na recepção, no controle da boa qualidade e na aplicação das normas sanitárias 

vigentes em todas as etapas de industrialização (armazenamento, processamento, 

fracionamento, transporte, distribuição e consumo), conhecer as circunstâncias que possam 

prejudicar a qualidade da higiene das matérias-primas e seus produtos, além de desenvolver e 

estabelecer medidas de controle na obtenção, fabricação, tratamento, manipulação, 

armazenamento, envase, transporte e distribuição dos alimentos, visando à prevenção de 

doenças por eles veiculadas e sua inocuidade. 

 

2.2 Segurança dos alimentos 

 

Silva (2006) definiu segurança de alimentos como estudos científicos acerca da 

produção, manipulação, estocagem e comercialização atentando para possíveis perigos a 

saúde do consumidor, e tem por objetivo garantir a inocuidade dos produtos. O Codex 

Alimentarius (FAO, 2006) mencionou que é a garantia de que os alimentos não causem danos 

ao consumidor, quando preparados e ou consumidos de acordo com o uso a que se destinam.  

Um dos importantes conceitos a serem mencionados sobre segurança dos alimentos é a 

cerca dos chamados “perigos”, que podem ser de origem física, química ou biológica (FOOD 

INGREDIENTS BRAZIL, 2008): 

- Entende-se por perigos físicos a presença de corpos estranhos como pedaços de metal, areia, 

cacos de vidro, pedras, parafusos. Durante o processamento do alimento esta contaminação 

pode originar-se dos próprios equipamentos que eventualmente podem soltar partes de metal, 

plásticos ou borracha que podem trazer também sujidades consigo. 

- Entre os perigos de ordem biológica têm-se os microrganismos (vírus, fungos, bactérias, 

protozoários, parasitas) como principais contaminantes do alimento. Tal como, qualquer ser 

vivo, os microrganismos tem a capacidade de aproveitar-se dos componentes nutritivos 

provenientes dos alimentos, fazendo com que seja local ideal para sua proliferação. 
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- A contaminação química pode ocorrer em qualquer etapa, e esta relacionada com compostos 

e resíduos com metais pesados (mercúrio), agrotóxicos, hormônios sintéticos, óleos 

lubrificantes de máquinas, entre outras substâncias irritantes ou que não são usadas como 

ingredientes. A contaminação pode ocorrer desde o campo pelo uso de herbicidas, pelo 

despejo de metais ou uso de antibiótico em animais. 

Existe um grande número de fatores que contribuem para tornar um alimento inseguro, 

entre as principais estão controle inadequado da temperatura, higiene pessoal insuficiente e 

contaminação cruzada. Para a produção de alimentos seguros é necessários controlar estes 

fatores, mas apesar do esforço de indústrias e órgãos reguladores para garantir que os 

alimentos produzidos sejam seguros e saudáveis, é impossível a total eliminação de risco, 

limitando-se ao razoável ou risco mínimo, necessitando da integração de ferramentas de 

qualidade, que podem ser aplicadas a nível mundial facilitando a comunicação entre empresas 

importadoras e exportadoras, nos quais os critérios são bem mais rigorosos, além de que há 

também a diminuição de custos gerada pela redução de perdas e otimização da produção. Das 

ferramentas comumente disponíveis podem ser citadas as BPF, PPHO e Sistema APPCC 

(FOOD INGREDIENTSBRAZIL, 2008). 

 

2.3 Principais Programas de Segurança dos Alimentos 

 

2.3.1 BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - BPF 

 

Segundo o Decreto nº 9.013 de 29 de março de 2017, que trata sobre o Regulamento 

de Inspeção Industrial e Sanitária, BPF são condições e procedimentos higiênico-sanitários e 

operacionais sistematizados, aplicados em todo o fluxo de produção, com o objetivo de 

garantir a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos de origem animal 

(BRASIL, 2017). 

O Decreto 9.013 (BRASIL, 2017) é a base para que os estabelecimentos possam 

cumprir os requisitos mínimos de higiene na produção dos alimentos, trazendo conceitos 

importantes como: 

- Alimento “adequado”: o que se entende como suficiente para alcançar o fim que almeja; 

- ”Boas práticas de elaboração”: são os procedimentos necessários para obtenção de alimentos 

inócuos, saudáveis e sãos. 
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- “Contaminação”: entende-se como a presença de substâncias ou agentes estranhos de origem 

biológica, química ou física, que se considere nociva ou para a saúde humana. 

A Portaria n º 368, de 4 de setembro de 1997 do Ministério da Saúde (MS), trata do 

Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de 

Alimentos,estabelecendo os requisitos gerais (essenciais) de higiene e de boas práticas de 

elaboração para alimentos de consumo humano. Aplica-se a estabelecimentos que realizem 

algumas das seguintes atividades: elaboração/industrialização, fracionamento, armazenamento 

e transporte de alimentos destinados ao comércio nacional e internacional (BRASIL, 1997). 

Tem por finalidade estabelecer os princípios gerais para a recepção de matérias primas 

destinadas à produção de alimentos elaborados/industrializados, que assegurem qualidade 

suficiente para não oferecer riscos à saúde humana (BRASIL, 1997). 

Esta Portaria determinou os “Princípios Gerais Higiênico-Sanitários das Matérias Para 

Alimentos Elaborados/Industrializados”, cujo objetivo é assegurar a qualidade suficiente para 

não oferecer riscos à saúde humana, estabelecendo: 

-As áreas inadequadas, potencialmente nocivas ou que possam contaminar os alimentos 

trazendo risco para saúde, onde não se devem ser produzidos, cultivados, nem coletados 

alimentos ou realizar a criação de animais destinados à alimentação humana. 

- A obrigatoriedade do controle de prevenção da contaminação por lixo/sujidades, de pragas 

ou doenças; 

- Proteção contra contaminação pela água compreendendo o tratamento da mesma com 

agentes químicos, biológicos ou físicos que devem ser aplicadas somente sob a supervisão de 

técnicos; proteção contra a contaminação das matérias-primas e danos à saúde pública, o 

armazenamento no local de produção, o transporte e Processos de manipulação, que devem 

ser realizados de forma controlada e que impeçam a contaminação dos materiais; 

- Controle de pragas e enfermidades com tratamento por agentes químicos, biológicos ou 

físicos, sob supervisão. 

- Colheita, produção e extração e rotina de trabalho devem ser higiênicos, sem contaminar o 

produto nem constituir perigos á saúde. 

- Separar as matérias primas inadequadas ao consumo humano durante os processos 

produtivos para evitar contaminação 

- O armazenamento das matérias-primas deve ser sob condições que garantam a proteção 

contra a contaminação e reduzam a deterioração 
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- Os meios de transporte devem ser adequados a sua finalidade de material de fácil limpeza, 

desinfecção; 

- Procedimentos de manipulação devem ser de maneira que impeçam a contaminação dos 

materiais. 

As “Condições Higiênico-Sanitárias dos Estabelecimentos de Alimentos” e requisitos 

gerais de boas práticas de elaboração, também são definidas na Portaria n º 368/1997, e tem 

por finalidade a obtenção de alimentos aptos para o consumo humano. Entre os critérios 

especificados, temos: 

- A localização, que deve ser isenta de odores indesejáveis, pó e outros contaminantes, não 

expostas a inundações e devem estabelecer controles para evitar agravos à saúde; Vias de 

acesso interno devem estar adequadas a circulação, escoamento e limpeza;  

- Os edifícios e instalações devem ter sua planta aprovada, com espaços suficientes para 

atender de maneira adequada a toda as operações, separado por setores, permitindo limpeza 

do local, a inspeção higiênico-sanitária do alimento, impedir entrada de pragas, com fluxo 

higiênico de pessoas e alimentos, de forma a evitar contaminação cruzada, desde a chegada da 

matéria-prima até a obtenção do produto final.  

- As áreas de manipulação de alimentos devem possuir pisos, tetos, paredes e janelas de 

material resistente ao trânsito, impermeáveis, laváveis, não possuir frestas, com cantos 

arredondados e serem fáceis de limpar ou desinfetar e que não acumulem sujeira e permita 

escoamento da água. Devem ter instalações adequadas e convenientemente localizadas para 

lavagem e secagem das mãos. Todo o equipamento e utensílio utilizado nos locais de 

manipulação de alimentos que possam entrar em contato com o alimento devem ser 

confeccionados de material que não transmitam substâncias tóxicas, odores e sabores que 

sejam não absorventes e resistentes à corrosão e capaz de resistir a repetidas operações de 

limpeza e desinfecção e deve evitar-se o uso de madeira e de outros materiais que não possam 

ser limpos e desinfetados adequadamente, 

 - Os refeitórios, lavabos, vestiários e banheiro de limpeza dos trabalhadores devem estar 

completamente separados dos locais de manipulação de alimentos e não devem ter acesso 

direto e nem comunicação com estes locais, garantindo a eliminação higiênica das águas 

residuais; 

- A água de abastecimento deve ser abundante e potável, com pressão temperatura 

convenientes e adequado sistema de distribuição, com proteção eficiente contra 

contaminação; 
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- A eliminação de efluentes e águas residuais deve ser por um sistema eficaz, o qual precisa 

ser mantido em bom estado de funcionamento. Todos os tubos de escoamento (incluídos o 

sistema de esgoto) devem ser suficientemente grandes para suportar cargas máximas e devem 

ser construídos de modo a evitar a contaminação do abastecimento de água potável. 

- O estabelecimento deve dispor de meios para armazenamento de lixos e materiais não 

comestíveis, antes da sua eliminação, do estabelecimento, de modo a impedir o ingresso de 

pragas e evitar a contaminação das matérias-primas, do alimento, da água potável, do 

equipamento e dos edifícios ou vias de acesso aos locais (BRASIL, 1997). 

Ainda na Portaria n º 368/1997, a “Higiene Pessoal” é também citada, sendo salutar 

para qualidade e segurança dos alimentos, ressaltando: 

- Capacitação em Higiene para que todas as pessoas que manipulem alimentos recebam 

instrução higiênico-sanitária adequada para manipulação dos alimentos e higiene pessoal, 

visando adotar as precauções para evitar a contaminação dos alimentos.  

- Situação de saúde do manipulador que apresente alguma enfermidade ou problema de saúde 

que possa resultar na transmissão de perigos aos alimentos e impedi-lo de entrar em qualquer 

área de manipulação ou operação com alimentos se existir a probabilidade da contaminação 

destes.  

- Higiene pessoal e uso de EPIs para que toda pessoa que trabalhe em uma área de 

manipulação de alimentos deve manter uma higiene pessoal, usar roupa protetora, sapatos 

adequados, touca protetora (BRASIL, 1997). 

E, por último, esta Portaria estabelece “Os Requisitos de Higiene na Produção”, que 

resumidamente se referem à:  

-Requisitos aplicáveis à matéria-prima, preconizando que não se deve aceitar nenhuma 

matéria-prima que contenha parasitas, microrganismos ou substâncias tóxicas, decompostas 

ou estranhas, que não possam ser reduzidas a níveis aceitáveis através de processos durante 

preparação ou fabricação e que o controle de qualidade da matéria-prima deve incluir a sua 

inspeção, classificação, e se necessário análise laboratorial antes de serem levados à linha de 

fabricação. 

- Para a prevenção da contaminação cruzada, devem ser tomadas medidas eficazes para evitar 

a contaminação por contato direto ou indireto. Se existir possibilidade de contaminação, as 

mãos devem ser cuidadosamente lavadas entre uma e outra manipulação de produtos nas 

diversas fases do processo e todo equipamento e utensílios que tenham entrado em contato 
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com matérias-primas ou com material contaminado devem ser limpos e desinfetados 

cuidadosamente antes de serem utilizados para entrar em contato com produtos acabados. 

- Como princípio geral na manipulação de alimentos somente deve ser utilizada água potável. 

A água recirculada para ser reutilizada novamente dentro de um estabelecimento deve ser 

tratada.  

- A produção deve ser realizada por pessoal capacitado, sem demoras inúteis, em condições 

que excluam toda a possibilidade de contaminação, deterioração e proliferação de 

microrganismos patogênicos e deteriorantes, e supervisionada por pessoal tecnicamente 

competente. 

- As matérias-primas e produtos acabados devem ser armazenados e transportados segundo as 

boas práticas respectivas de forma a impedir a contaminação e/ou a proliferação de 

microrganismos e que protejam contra a alteração ou danos ao recipiente ou embalagem. 

Durante o armazenamento deve ser exercida uma inspeção periódica dos produtos acabados. 

A legislação sanitária federal regulamenta essas medidas em caráter geral, aplicável a 

todo tipo de indústria de alimentos. Abordam os princípios, procedimentos e os meios 

fundamentais para a produção de alimentos com qualidade aceitável. Os requisitos gerais de 

BPF usualmente abordam como itens o projeto e as instalações que favoreçam a higiene das 

indústrias; a construção e o uso higiênico apropriado das máquinas e equipamentos; 

procedimentos de limpeza e desinfecção, o controle de pragas; as práticas higiênicas e de 

segurança alimentar no processamento de alimentos desde a matéria-prima, operação 

higiênica de cada etapa do processo, higiene do pessoal e treinamento da equipe em higiene e 

segurança dos alimentos (FOOD INGREDIENTES BRAZIL, 2008). 

 

2.3.2 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP 

 

  O POP é um procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções 

sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na produção, 

armazenamento e transporte de alimentos (BRASIL, 2016). Para a Organização Panamericana 

de Saúde - OPAS (2006) os POPs são instruções detalhadas descritas para alcançar a 

uniformidade na execução de uma função específica 

A RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA, dispõe sobre o Regulamento 

Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos 

Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das BPF em 
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Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. Esta RDC visa estabelecer os 

POPs que contribuam para a garantia das condições higiênico-sanitárias necessárias ao 

processamento/industrialização de alimentos, complementando as BPF. Aplica-se aos 

estabelecimentos que realizem: produção/industrialização, fracionamento, armazenamento e 

transporte de alimentos industrializados (BRASIL, 2002). 

Para ser corretamente implantado, é necessário que se tenha um POP para cada um dos 

seguintes itens:  

- Higienização dos equipamentos, móveis e utensílios; 

- Controle de Potabilidade da água; 

- Higiene e saúde dos manipuladores 

- Manejo dos resíduos 

- Manutenção preventiva e calibração de equipamentos 

-Controle integrado de vetores e pragas urbanas 

- Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens 

- Programa de recolhimento de alimentos (BRASIL, 2002). 

Segundo a RDC nº 275 (BRASIL, 2002), os POPs se referem à: 

- Operações de higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios devem 

mencionar a superfície a ser higienizado, o método de higienização, produto usado (princípio 

ativo) e concentração, o tempo de contato dos agentes com a superfície entre outras 

informações que julgar relevante. O desmonte de equipamentos, quando aplicável, também 

deve constar no POP. 

- Controle da potabilidade da água, o seu POP deve especificar as etapas onde a mesma é 

crítica, os locais de coleta das amostras e frequência de execução das análises, metodologia e 

determinações analíticas e os responsáveis. Caso a higienização do reservatório de água e 

análises sejam realizada por terceirizados, o estabelecimento deve apresentar certificado de 

execução do serviço para a primeira e laudo de análise para a segunda. Caso a seja de 

responsabilidade do próprio estabelecimento os procedimentos devem constar as mesmas 

informações referentes à higienização de instalações. 

- Higiene e saúde dos manipuladores precisam apresentar as etapas, frequência e princípios 

ativos usados para a lavagem e antisepsia das mãos, medidas que serão adotadas caso o 

manipulador possua lesão, enfermidades ou suspeita de problemas de saúde passível de 

contaminação dos alimentos, especificar exames e periodicidade dos mesmos, bem como 
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descrever o programa de capacitação dos manipuladores com data, carga horária, conteúdo 

programático e frequência de realização, registrando a participação de cada um em arquivo. 

- Para o manejo dos resíduos, é importante estabelecer a freqüência e o responsável pelo 

manejo de resíduos, descrever os procedimentos de higienização dos coletores, do local 

atendendo ao observado no item “higienização de instalações, equipamentos, móveis e 

utensílios”. 

- A manutenção preventiva deve contemplar a periodicidade e os responsáveis pela 

manutenção dos equipamentos envolvidos no processo produtivo e operação de higiene 

adotada após o termino de serviço. A Calibração de instrumentos e equipamentos de medição, 

além de seu POP, deve apresentar o comprovante destas ações, caso realizadas por empresas 

terceirizadas. 

- O controle integrado de vetores e pragas urbanas é um importante item de controle da 

contaminação cruzada e de perigos. Deve conter medidas preventivas e corretivas destinadas a 

impedir a atração, ao abrigo, o acesso ou a proliferação de vetores e pragas. Em caso de 

controle químico, se deve apresentar comprovante de execução de serviço contendo 

informações com base as legislações sanitárias. 

- A seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens necessitam especificar quais os 

critérios utilizados para a seleção destes itens, e o tempo de quarentena, quando aplicável. No 

caso em que estes sejam reprovados na seleção, o POP deve prever o seu destino adequado.  

- O programa de recolhimento de alimentos deve ser documentado estabelecendo-se as 

situações de adoção do programa, procedimentos a serem seguidos para o rápido e efetivo 

recolhimento do produto, a forma de segregação dos produtos recolhidos e seu destino final, 

além dos responsáveis pela atividade. 

Todos os POPs devem ser monitorados, avaliados e obter registro sobre tais ações. Sua 

implementação é monitorada de forma a garantir a finalidade pretendida, verificando sua 

efetividade e adotando medidas corretivas em casos de desvio. Estas ações devem contemplar 

o destino do produto, a restauração das condições sanitárias e a reavaliação dos POPs, 

constando planilhas com registro periódico com data, responsável pela sua execução.   

Barbosa et al, (2011) ressaltaram que cada uma das etapas de elaboração do POP 

deverá ter a participação da equipe envolvida, que poderá avaliar e validar seus 

procedimentos, e, se necessário, contratar pessoal especializado para esta função. Nesses 

casos, é importante que a equipe detenha o conhecimento do setor e interaja com o grupo do 
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centro, conhecendo cada um dos seus processos e discutindo cada novo POP elaborado. O 

POP deve ser escrito de forma detalhada para a obtenção da uniformidade 

Em seu formato, os POPs devem conter: cabeçalho com o tipo do documento, título, 

código, logotipo da empresa ou instituição, área responsável, responsáveis, datas da 

elaboração, aprovação e autorização, objetivos, campo de aplicação, abrangência ou 

aplicabilidade, responsabilidades, abreviações, definições, descrição dos procedimentos, 

referências e anexos. A paginação, a versão e o número da última revisão podem estar no 

rodapé(LOUSANA, 2008). 

O acesso a estes POPs, quer em papel ou em formato eletrônico, deve ser controlado e 

limitado aos seus usuários, e eventuais revisões e atualizações devem ser devidamente 

aprovadas antes da implementação (DANIESE e NUNES, 2007). Para Barbosa et al, (2008)  a 

elaboração e a adoção dos POPs por meio de treinamentos são essenciais para garantir a 

qualidade e a uniformidade de todos os processos envolvidos. 

 
2.3.3 PROCEDIMENTOS PADRÃO DE HIGIENE OPERACIONAL – PPHO 
 

Segundo o Decreto 9.013 (BRASIL, 2017), PPHO são procedimentos descritos, 

desenvolvidos, implantados, monitorados e verificados pelo estabelecimento, com vistas a 

estabelecer a forma rotineira pela qual o estabelecimento evita a contaminação direta ou 

cruzada do produto e preserva sua qualidade e integridade, por meio da higiene, antes, durante 

e depois das operações. 

Do inglês Standard Sanitizing Operating Procedures - SSOP, PPHO são requisitos de 

BPF considerados críticos na cadeia produtiva de alimentos. Para estes procedimentos 

recomenda-se a adoção de programas de monitorização, registros, ações corretivas e aplicação 

constante de check list (FOOD INGREDIENTES BRAZIL, 2008). 

Os PPHO preconizados pela FDA (Food and Drugs Administration) constituíam, até 

2002 referencia para o controle de procedimentos de higiene, data em que a Resolução nº 275 

da ANVISA criou e instituiu no Brasil os POPs, que vão um pouco além do controle da 

higiene, porém não descarta os PPHO, que continuam sendo recomendados pelo MAPA. 

Assim como os POPs e BPFs, fornecem suporte necessário para que o sistema APPCC não 

desvie do objetivo de ser focal e possa agir em pontos cruciais, onde as ferramentas anteriores 

não conseguiam atuar (FOOD INGREDIENTES BRAZIL, 2008). 

O PPHO deve contemplar procedimentos de limpeza e sanitização que serão 

executados antes do início das operações (pré-operacionais) e durante as mesmas 
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(operacionais). Em alguns estabelecimentos, nota-se que a indústria e mesmo o próprio SIF, 

nem sempre tem uma visão muito clara do momento em que deve ser executado o 

monitoramento e a verificação oficial, particularmente dos procedimentos operacionais. 

Naturalmente, o monitoramento e a verificação oficial devem ser executados logo após a 

conclusão dos procedimentos de limpeza pré-operacionais e tem como objetivo avaliar se os 

mesmos foram corretamente executados. Isso é válido também para os procedimentos 

operacionais. Assim, a verificação dos procedimentos operacionais de limpeza deve ser 

executada logo após a aplicação dos mesmos, de acordo com os programas das empresas 

(BRASIL, 2005). 

De acordo com o disposto na Circular nº 272, de 22/ de dezembro de 1997 do 

DIPOA/MAPA (BRASIL, 1997), os procedimentos Pré-operacionais devem contemplar: 

- Os procedimentos de higienização das instalações, equipamentos e instrumentos industriais; 

- Frequência com que estes procedimentos serão executados (no mínimo diariamente); 

- As substâncias detergentes e sanificantes utilizadas, com as respectivas concentrações; 

- Monitoramento e as frequências, formulários de registros de monitoramento e as medidas 

corretivas a serem aplicadas quando necessário.  

Os procedimentos Operacionais devem conter: 

- A descrição de todas as etapas dos processos de obtenção, transformação e estocagem dos 

produtos, executados pelas indústrias;  

- Identificação de eventuais perigos biológicos, químicos ou físicos decorrentes destas 

operações;  

- Os limites aceitáveis para cada perigo identificado, medidas de controle que prevejam a 

materialização destes perigos e as medidas corretivas no caso de identificação de desvios; 

- O método e a frequência do monitoramento, os formulários de registro das atividades de 

monitoramento; 

- Todas as medidas educativas e eventos adotados pelos estabelecimentos, principalmente, 

visando àqueles pontos que não devem deixar de ser inseridos no programa. 

O Programa de PPHO desenvolvido pela empresa, além de conter a assinatura do 

gerente do estabelecimento, deve indicar: o nome do profissional responsável pela 

implantação do mesmo; o nome do funcionário responsável pela execução das atividades de 

higienização das instalações e equipamentos; os nomes dos funcionários responsáveis pelas 

atividades de monitoramento (BRASIL, 1997).  
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2.3.4 SISTEMA DE ANÁLISE DE PERIGOS E PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE - 

APPCC 

 

Para implementar medidas de controle na indústria de alimentos é necessária a 

elaboração de um APPCC que se baseia em identificar PCCs – Pontos Críticos de Controle – 

que são pontos na etapa de produção no qual devem ser aplicadas medidas preventivas, com a 

finalidade de reduzir ou eliminar riscos à saúde do consumidor causados por perigos físicos, 

químicos e biológicos, baseando-se nas BPF, nos POPs e no PPHO (DIAS, BARBOSA e 

COSTA,2010). 

A Portaria nº 46 de 10 de fevereiro de 1998 do MAPA (BRASIL, 1998), instituiu o 

Sistema de APPCC nas indústrias de POA sob regime de SIF. É uma ferramenta moderna de 

gestão de qualidade na indústria de alimentos que constitui um método preventivo de 

controle, objetivando garantir a inocuidade do alimento incluindo etapas que vão desde a 

produção até o consumidor final, sendo um sistema de segurança de alimentos. É considerada 

a maneira mais efetiva de prevenção contra os perigos, e através do sistema, a empresa 

procura determinar onde os problemas podem ocorrer e quais passos podem evitá-los. 

O sistema APPCC é um sistema de análise que identifica perigos específicos e 

medidas preventivas para seu controle, objetivando a segurança do alimento e contempla para 

a aplicação, nas indústrias sob SIF, além dos aspectos de garantia da qualidade a integridade 

econômica. Baseia-se na prevenção, eliminação ou redução dos perigos em todas as etapas da 

cadeia produtiva, consistindo em sete princípios:  

1. Identificação do perigo 

2. Identificação do ponto crítico de controle  

3. Estabelecimento do limite crítico  

4. Monitorização  

5. Ações corretivas  

6.Procedimentos de verificação  

7. Registros de resultados (REZENDE, WILKINSON e REZENDE, 2005).  

Segundo Brasil (1998): 

- Perigo é definido como potencias danos inaceitáveis que possam tornar um alimento 

impróprio para consumo  

- Risco é a probabilidade de ocorrência de um perigo a saúde 
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- Analise de risco consiste na avaliação sistemática de todas as etapas envolvidas na 

produção visando estimar a probabilidade de perigos  

- O ponto de controle é qualquer procedimento ou etapa da fabricação que permite o 

controle dos perigos 

- O ponto crítico de controle (PCC) será qualquer procedimento ou etapa da fabricação 

onde se aplicara medidas preventivas de controle sobre os fatores para reduzir ou eliminar os 

perigos a saúde 

- O limite crítico então é o valor estabelecido e que não deve ser excedido no controle 

do PCC. 

- Medida preventiva, muito utilizada neste sistema, como procedimento empregado de 

modo a controlar um perigo a saúde, a qualidade ou a perda econômica do produto 

- Monitorização como observações e medições devidamente registradas para avaliar se 

PCC estás ob controle 

- Ações corretivas como sendo as ações adotadas quando o limite crítico for excedido, 

e verificação como métodos, testes que visam assegurar a efetividade do programa com base 

no APPC provado. 

A implementação do APPCC é essencial para alcançar certificações e para adoção de 

planos mais amplos de qualidade como a Gestão de Qualidade Total (PAULA e 

RAVAGNANI, 2011). 

 

2.3.5 PROCEDIMENTOS SANITÁRIOS OPERACIONAIS - PSO 

 

Os PSO são ferramentas de autocontrole que descrevem procedimentos higiênico-

sanitários adotados pelo estabelecimento durante as operações industriais (SÃO PAULO, 

2016). O foco da inspeção depende do tipo de processo e de suas particularidades. De maneira 

geral, há quatro princípios gerais que devem receber atenção especial: 

- Todas as superfícies dos equipamentos, utensílios e instrumentos de trabalho que entram em 

contato com alimentos devem ser higienizados, visando evitar condições que possam causar a 

alteração dos produtos; 

-Todas as instalações, equipamentos, utensílios e instrumentos que não entram em contato 

direto com os produtos, mas estão de alguma forma, implicadas no processo, devem ser 

higienizados, na frequência necessária, com o objetivo de prevenir a ocorrência de condições 

higiênico-sanitárias insatisfatórias; 
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- Os agentes de limpeza, sanitizantes, coadjuvantes tecnológicos e outros produtos químicos 

usados pelo estabelecimento devem ser seguros (atóxicos) e efetivos sob condições de uso. 

Estes agentes devem ser usados, manipulados e armazenados de maneira a evitar a eventual 

alteração dos produtos ou propiciar condições não sanitárias. As Autorizações de Uso dos 

Produtos (AUPs) devem estar disponíveis para avaliação da Inspeção Oficial. 

- Os produtos devem ser protegidos de eventuais alterações durante a recepção, 

processamento, manipulação, armazenamento, expedição e transporte (BRASIL, 2005). 

O Programa de Autocontrole PSO, deve conter todos os procedimentos desenvolvidos, 

implementados e monitorados que garantam procedimentos indústrias livres de contaminação 

cruzada entre o produto e a superfície dos equipamentos/utensílios de trabalho, visando 

estabelecer a forma rotineira e padronizada pelo qual o estabelecimento previne a ocorrência 

de operações higiênico-sanitárias insatisfatórias (BRASIL, 2005). 

Na prática, os procedimentos sanitários do estabelecimento constituem: 

- Realizar e observar a limpeza, observar a utilização dos equipamentos, utensílios e 

instrumentos de trabalho durante as operações, visando a identificação de eventuais falhas 

e/ou imperfeições durante as operações que possam comprometer as condições higiênico-

sanitárias do produto, cuidar para que o ambiente onde as matérias-primas, ingredientes, 

equipamentos e material de embalagem estão acondicionados não constituam perigo e 

identificar fatores de risco que possam comprometer as condições higiênico-sanitárias da 

produção; 

- Na correta separação e identificação de produtos comestíveis e não comestíveis. 

-Verificar as condições da matéria-prima quanto a sua origem, sanidade, rastreabilidade, 

temperatura e outros controles (maturação e pH), bem como o fluxo contínuo da produção de 

forma a prevenir acúmulos indesejáveis de produtos que possam promover alterações nos 

mesmos. 

2.3.6 RASTREABILIDADE E EMBASAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO  
  

A área de alimentos possui diversas irregularidades. O excesso de agrotóxicos em 

produtos vegetais, a presença de parasitas, hormônios e drogas veterinárias em produtos 

animais, casos de Encefalopatia Espongiforme Bovina que abalaram à política de sanidade 

alimentar da União Européia, colocando em dúvida a qualidade dos alimentos que são 

consumidos pela população, as preocupações com alimentos industrializados, os quais são 

acrescentados aditivos de utilização polêmica, aprovados em alguns países e terminantemente 
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proibidos em outros, são exemplos de falhas na cadeia de alimentos, neste contexto, viu-se a 

necessidade de acrescenta a segurança duas tendências complementares, que são a introdução 

do conceito de Rastreabilidade do alimento e uma maior exigência com relação à rotulagem 

(PROENÇA, 2001). 

Rastreabilidade é a capacidade de identificar a origem e seguir a movimentação de um 

produto durante as etapas de produção, distribuição e comercialização e das matérias-primas, 

dos ingredientes e dos insumos utilizados em sua fabricação (BRASIL, 2017). 

Cima, Amorim e Shikida (2006) a definiram como o sistema que permite traçar o 

histórico, identificação, localização de um produto por meio de informações previamente 

registrada. Segundo Silva (2004), consiste em um mecanismo que permite identificar a 

origem do produto desde o campo até o consumidor, ou fazer o caminho inverso, que 

possibilita controlar e monitorar todas as movimentações nas unidades, objetivando a 

qualidade e comprovação da origem do produto. 

No Brasil o sistema de Rastreabilidade ainda está se desenvolvendo, mas já é aplicado 

na produção de carne suína, bovina, aves e pescado no intuito de cumprir principalmente 

regulamentos de países importadores como União Européia, pois é considerada um fator de 

segurança para o consumidor, e permite acompanhar o grau de conformidade do produto. 

Aplica-se na produção através da identificação por lotes de produção; na logística, por meio 

de sua distribuição; na garantia da qualidade pelo atendimento as exigências dos 

consumidores e a finalidade a que se propõe (CIMA, AMORIM e SHIKIDA, 2006). 

Segundo Jank (2003), o objetivo principal da Rastreabilidade é garantir ao consumidor 

um produto íntegro e inócuo por meio do controle de todas as suas etapas configurando 

sincronização e correlação entre o produto final e a matéria-prima.  

De acordo com Cima, Amorim e Shikida (2006), é importante salientar que isolado, 

este recurso não possui eficácia em garantir um produto seguro, é apenas um complemento do 

gerenciamento da qualidade e deve estar associado a outros programas de controle de 

qualidade como BPF e APPCC, conforme o Codex Alimentarius determina. 

Lirani (2001) ressaltou que a ausência de um programa de Rastreabilidade impede a 

devida responsabilização e a tomada de ações preditivas, preventivas e corretivas, nos casos 

de contaminação alimentar. Ademais, os programas de Rastreabilidade são as únicas 

ferramentas eficazes para a perfeita identificação da fonte causadora do problema, pois a 

habilidade de rastrear produtos facilita a detecção dos responsáveis por casos de falhas na 

segurança do alimento.  
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Machado e Nantes (2000) afirmaram que a amortização dos custos dessa tecnologia 

pode vir de duas maneiras: por meio da melhor remuneração do produto, de acordo com a 

qualidade desejada pela indústria, ou na forma de ganhos na eficiência produtiva, a partir de 

um gerenciamento informatizado da produção. 

O sistema de certificação esta atrelado a Rastreabilidade e a garantia de qualidade e é 

muito exigida em legislações internacionais para exportação, porém não apenas este quesito 

deve ser cumprido como outros, tais quais: análises laboratoriais, integração de programas 

pré-requisitos, obedecer as regras gerais para higiene, manipulação e transporte, entre outros 

programas já descritos. A União Européia criou o Regulamento nº 178/2002 (UE, 2002) que 

determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Européia 

para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos 

gêneros alimentícios, em todas as fases de sua produção, transformação e distribuição; exige 

ainda que estes devam ser rotulados e identificados de maneira que facilite a Rastreabilidade 

mediante informações em documentos que evidenciem e validem o programa.  

 

2.4 O Controle de Qualidade e Programa de Autocontrole (PAC) 
 

O Decreto nº 9.013/2017 estabelece que qualidade é conjunto de parâmetros que 

permite caracterizar as especificações de um POA em relação a um padrão desejável ou 

definido, quanto aos seus fatores intrínsecos e extrínsecos, higiênico-sanitários e tecnológico 

(BRASIL, 2017). Outros autores incluem no conceito de qualidade a adequação ao uso ou 

finalidade, ou que estão em conformidade com os requisitos (KRISTIANTO, AJMAL e 

SANDHU, 2012). Além das características sensoriais do produto, a qualidade do mesmo está 

relacionada com a sua segurança, pela ausência de contaminantes, pela não utilização de 

componentes proibidos pela legislação ou uso de ingredientes em dosagens permitidas 

(BERTOLINO, 2010). 

A importância da qualidade dos produtos teve origem no início da produção em escala 

no século XIX, e se aperfeiçoou entre as décadas de 30 e 50, chegando ao surgimento do que 

se chamou a princípio de “controle total da qualidade” sugerido por Armand Feigenbaum 

(BERTOLINO, 2010).   

Atualmente, a qualidade deixou de ser diferencial para se tornar pré-requisito devido a 

globalização, mudança de hábito, maior exigência dos consumidores e em atendimento as 

legislações mais rigorosas (BERTOLINO, 2010). Para Oakland (1994) a garantia da 

qualidade passa a ser essencial nas indústrias como modelo de confiança entre o consumidor e 
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o produtor, resguardando aquele de defeitos nos produtos, desta maneira estabeleceu-se, 

então, o controle de qualidade do produto. 

O controle de qualidade está intimamente ligado à qualidade e segurança dos 

alimentos. A produção de um alimento seguro é tarefa complexa e requer uma gama de 

procedimentos como o controle da fonte de contaminação, controle do processamento dos 

produtos, as práticas higiênicas durante a produção, a manipulação, a estocagem e a venda 

(FOOD INGREDIENTSBRAZIL, 2008). 

Em uma indústria alimentícia, o controle de qualidade é regulamentado por leis que se 

baseiam em garantir que o alimento não possua contaminantes físicos, químicos ou 

biológicos; apesar disto, vários relatos retratam falhas na produção e produtos inadequados 

que foram liberados para venda no mercado consumidor. Muito se fala de contaminantes 

biológicos, porém, casos de contaminações químicas, por produtos de higienização também 

chamaram a atenção nos últimos anos (BERTI e SANTOS, 2016). 

Dentre os inúmeros fatores que envolvem o bom funcionamento do processo de 

controle de qualidade de uma empresa, destacam-se: métodos de padronização, qualificação e 

treinamento de pessoal, layout do estabelecimento, estoques, manutenção dos equipamentos, 

tamanho dos lotes, sincronização da produção, além de fatores ligados diretamente aos 

funcionários, como: participação, indicadores de desempenho e domínio de novas técnicas. 

Caracterizam-se, também, como atividades de controle da qualidade as análises físico-

químicas, sensoriais e microbiológicas do produto final. Contudo, o controle da qualidade 

deve ser praticado de forma contínua, e não apenas no produto final, com vias a oferecer 

maior garantia aos usuários do serviço, o que viabiliza aumento da confiabilidade por parte 

dos consumidores e minimização dos riscos à saúde (NICOLOSO, 2010). 

O controle de qualidade dos alimentos pode ser efetuado por métodos subjetivos e 

objetivos. Os métodos subjetivos são todos aqueles realizados por meio dos órgãos sensoriais: 

visão, tato, olfato e degustação, avaliando-se aparência, cor, odor, textura, sabor e aspecto 

geral. Os métodos objetivos fundamentam-se em técnicas padronizadas, análises laboratoriais 

e uso de instrumentos com parâmetros avaliativos, como condição para o cumprimento das 

legislações e a concessão do registro de produtos, serviços de inspeção (FERREIRA, 2002). 

Para a adequada aplicação do controle de qualidade, o MAPA estabeleceu através do 

Decreto nº 9.013/2017 que todos os estabelecimentos devem dispor de P.A.C (BRASIL, 

2017). Programas de autocontrole são programas desenvolvidos, implantados, mantidos, 



27 
 

monitorados e verificados pelo próprio estabelecimento, visando assegurar a qualidade 

higiênico-sanitária de seus produtos (BRASIL, 2016).  

Conforme o artigo 74 do Decreto supracitado, estes programas devem conter registros 

sistematizados e auditáveis que comprovem o atendimento aos requisitos higiênico-sanitários 

e tecnológicos estabelecidos nesta e em outras normas complementares, com vistas a 

assegurar a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos seus produtos, desde a 

obtenção e a recepção da matéria-prima, dos ingredientes e dos insumos, até a expedição 

destes. 

O PAC permite estabelecer rotinas de fiscalização, por parte do controle de qualidade 

da indústria e a fiscalização “in loco” dos procedimentos, durante auditorias realizadas pelos 

órgãos de fiscalização, utilizando as ferramentas de verificação estabelecidas pelas circulares 

175 e 176/2005/CGPE/DIPOA, bem como inspeção periódica, por meio da junção dos 

documentos contemplados em normativas como, as Portarias 368/97, sobre BPF e Portaria nº 

46/98, sobre APPCC, entre outras (BRASIL, 2005). 

Os documentos, depois de descritos e implantados, são denominados “Elementos de 

Inspeção” e constituem o PAC das empresas e, como regra para correta Implantação e 

Manutenção deste programa, são necessárias à inspeção do processo e a revisão dos registros 

de monitoramento dos Elementos de Inspeção contemplados no PAC (BRASIL, 2005). 

As BPF, o PPHO, o plano APPCC, cronogramas de qualificação de fornecedores, 

sistemas de Rastreabilidade, recolhimento, bem-estar animal, quando aplicável, e outras 

ferramentas equivalentes reconhecidas pelo MAPA são exemplos de PAC empregados no 

controle da qualidade (RAMOS e VILELA, 2016; BRASIL, 2017). 

 

2.5 Indústria de Pescado 

A pesca é considerada uma das atividades econômicas mais antigas e importantes do 

Brasil, se fazendo presente desde o período colonial (SANTOS, 2006). O Brasil possui cerca 

de 8 mil km de costa além de aproximadamente 13% do total mundial da reserva de água doce 

disponível e abundante biodiversidade aquática. Esses fatores propiciam a natural vocação 

brasileira para a atividade pesqueira. Dados mostram que de 578.800 toneladas (t) em 2014, a 

atividade teve sua produção aumentada para 640 mil t em 2016, já a região Norte foi 

responsável pela produção de 158.900 t, e o Estado do Pará produziu 19.080 t neste mesmo 

ano, tendo sofrido aumento desde 2014, quando produziu 15.000 t (BRASIL, 2016).  
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Os volumes de pescado exportados evoluíram de 37.244 toneladas em 2009 para 

34.931 toneladas em 2014. Já as exportações em valor subiram de US$ 194.789.000 em 2009 

para US$ 234.356.242 em 2014. Os dados referentes ao comércio exterior são da Secretaria 

de Comércio Exterior (BRASIL, 2016). 

Entende-se por pescado os peixes, os crustáceos, os moluscos, os anfíbios, os répteis, 

os equinodermos e outros animais aquáticos usados na alimentação humana (BRASIL, 2017). 

Para Germano (2008), a carne de pescado constitui uma fonte de proteínas de alto valor 

biológico, sendo em vários países, como os da Europa e da Ásia, a proteína de origem animal 

mais consumida. Com relação à quantidade e à qualidade das proteínas do pescado, o teor é 

alto, variando entre 15% a 25%. 

Os produtos da pesca são muito perecíveis em comparação com outros de origem 

animal, devido não só às suas características intrínsecas, mas também ao habitat natural. A 

presença de elevada quantidade de água, o tipo de proteínas e o baixo teor de tecido 

conjuntivo, bem como a natureza psicrófila da microbiota bacteriana, determinam a 

ocorrência de um conjunto de alterações que rapidamente contribuem para sua desvalorização 

ou rejeição (NUNES e BATISTA, 2004).  

Huss (1997) ressaltou que a deterioração do pescado é influenciada por fatores ligados 

à espécie, estado nutricional, idade (maturidade sexual), além das ações humanas durante o 

manejo e captura do pescado, que por sua vez, interferem na velocidade de transformação 

post mortem. Imediatamente após a retirada da água, o peixe passa por uma série de 

fenômenos naturais que levam à sua degradação, tendo em vista que o processo autolítico no 

peixe é mais rápido e sua reação com pH pouco ácido, favorecendo a degradação por 

bactérias (VIEIRA et al., 2004).  

Além dos riscos associados aos microrganismos patogênicos, merecem destaque pela 

importância em saúde pública os endoparasitas e as biotoxinas. Os peixes são passiveis de 

infecção por várias espécies de parasitas e protozoários que podem ser encontrados na 

superfície do corpo ou nos seus órgãos internos (FONSECA e SILVA, 2004; GERMANO, 

2008). 

Segundo Ordóñez (2005), a deterioração pode ser indicada pelos seguintes sinais: 

odores e sabores desagradáveis, formação de muco, produção de gás sulfídrico, coloração 

anormal e alterações na textura. O desenvolvimento destes sinais é devido a um conjunto de 

fenômenos autolíticos, microbiológicos e químicos. A manipulação cuidadosa do pescado 

após a captura é fundamental para retardar a deterioração, obedecendo às seguintes ordens: 
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resfriar imediatamente, evitar abusos de temperatura e manter elevado o grau de higiene na 

embarcação. O resfriamento é a operação mais crítica na manipulação do pescado a bordo.  

O pescado fresco deve ser mantido o mais próximo possível do ponto de 

congelamento, com a temperatura próxima a 0 °C com auxílio de gelo em escamas ou picado, 

que deve ser produzido a partir de água potável, de procedência conhecida e de boa qualidade, 

principalmente quanto ao padrão microbiológico (HUSS, 1997). 

Marinho (2011) citou que o pescado requer adequadas condições sanitárias desde o 

momento de sua captura até a preparação, comercialização e consumo e, sua conservação é 

um ponto crítico de controle, uma vez que a decomposição ocorre rapidamente, em 

decorrência dos métodos de captura, que provocam morte lenta e, dos consideráveis danos 

mecânicos. 

Para Ordónez (2005), o consumo da carne de pescado submetida à manipulação 

inadequada pode causar riscos à saúde pública, e a evisceração e lavagem constituem outras 

operações que exigem cuidados durante a manipulação. 

Neste contexto, os benefícios nutricionais deste grupo alimentar só podem ser 

aproveitados quando os fatores segurança e qualidade forem garantidos, tornando-se 

fundamental o emprego de ferramentas que possam agir na contenção dos mecanismos de 

deterioração, como o emprego da cadeia do frio em todas as etapas do seu processamento 

(SOARES e GONÇALVES, 2012). 

 

2.6 Verificação dos Programas de Autocontrole em Estabelecimentos de Pescado e 

Derivados 

O Ofício Circular nº 25, de 13 de novembro de 2009, do DIPOA, dispõe acerca de 

Procedimentos de Verificação dos Programas de Autocontrole em Estabelecimentos de 

Pescado e Derivados, estabelece os Elementos de Inspeção, bem como as frequências, os 

procedimentos e os modelos de formulários para a realização dos registros das verificações 

dos autocontroles. Os itens adotados pela Inspeção Oficial para verificar a implantação e 

manutenção do PAC do estabelecimento serão chamados de Elementos de Inspeção. A 

verificação dos Elementos de Inspeção fundamenta-se na observação, na inspeção visual 

(verificação “in loco”) e na comparação dos resultados obtidos com os registros de 

monitoramento do estabelecimento (verificação documental) (BRASIL, 2009). 

As particularidades dos processos inerentes aos estabelecimentos que manipulam e 

beneficiam o pescado e seus derivados, exigiram adaptações das Circulares nº 
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175/2005/CGPE e nº 176/2005/CGPE, em razão da legislação brasileira e da inspeção 

periódica. As referidas adaptações contemplam, essencialmente, a definição dos Elementos de 

Inspeção, a frequência das intervenções e os modelos de formulários utilizados para registros 

no momento da Verificação Oficial dos Autocontroles desenvolvidos pelas empresas 

(BRASIL, 2009). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Material e metodologia 

 

A metodologia consistiu na análise documental de duas Auditorias, uma Fiscalização e 

duas Supervisões, realizadas entre os anos de 2015 e 2017. Destes documentos, originaram-se 

Laudos de Inspeção ou Relatórios de Não conformidades (RNCs). A partir da análise destes 

documentos foi possível acessar todas as Não Conformidades (NC) registradas durante as 

verificações documentais e “in loco”, realizadas pela equipe de Fiscais Federais 

Agropecuários do MAPA. Os modelos de formulários utilizados nas vistorias constam no 

Anexo I. 

Durante a fiscalização de rotina foram considerados os seguintes Elementos de Inspeção: 

 (1) Manutenção das instalações e equipamentos industriais; 

(2) Vestiários, sanitários e barreiras sanitárias;  

(3) Iluminação;  

(4) Ventilação; 

(5) Água de abastecimento e gelo; 

(6) Águas residuais; 

(7) Controle integrado de pragas; 

(8) Limpeza e sanitização (PPHO); 

(9) Higiene, hábitos higiênicos, treinamento e saúde dos operários; 

(10) Procedimentos Sanitários das Operações (PSO); 

(11) Controle da matéria-prima, ingredientes e material de embalagem; 

(12) Controle de temperaturas; 

(13) Calibração e aferição de instrumentos de controle de processo; 

(14) APPCC  - Avaliação do Programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle; 

(15) Testes laboratoriais; 

(16) Controle de formulação/combate à fraude; 

(17) Embasamento para certificação. 

 

O Bem-estar animal não foi considerado neste caso, visto que a empresa pratica 

apenas a pesca extrativa, não adquirindo peixe de piscicultura, logo não havia abate de 

pescado no estabelecimento. 
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3.2 Local 

 

O estudo foi realizado em uma Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos de 

Pescado sob SIF, localizada no Município de Vigia de Nazaré, Pará (Figura 1). O município 

da Vigia de Nazaré está localizado no estado do Pará, com coordenadas geográficas latitude 

0° 51’ 47”Sul e longitude 48 7’ 52”, distante da capital Belém 77km, na mesorregião do 

Nordeste paraense e microrregião do Salgado. Seus limites demográficos são: a nordeste com 

a ilha de Colares, ao Sul com municípios de Castanhal e Santo Antonio do Tauá, a Leste com 

o município de São Caetano de Odivelas e ao Norte com o Oceano Atlântico (IBGE, 2017). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa da localização do município de Vigia- PA. Fonte:(IBGE, 2017). 

 

A Unidade adquire o produto através de pesca extrativa, recebendo em média 40 

toneladas de pescado/dia, entre as principais espécies envolvidas estão a Pescada Branca 

(Cynoscion leiarchus), Pescada Amarela (Cynoscion acoupa), Pescada Cambucu (Cynoscion 

virescens), Pescadinha Gó (Macrodon ancylodon), Dourada (Brachyplatystoma flavicans) e 

Piramutaba (Brachyptalystoma vaillantii). Comercializa pescado congelado para o mercado 

nacional e Estados Unidos da América. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante as cinco vistorias realizadas pelos Auditores Fiscais Federais Agropecuários 

do MAPA, foram identificadas 295 NC. Todas as NC encontradas constam na Tabela 1. 
 
Tabela 1- NC verificadas durante as Auditorias, Fiscalizações e Supervisões de 2015 a 2017 em uma Unidade 
de Beneficiamento de Pescado e Produtos de Pescado. 

 

No mês de junho de 2015, foi realizada a Auditoria (1) pela equipe do Serviço de 

Inspeção Federal do MAPA. Nesta, verificou-se o histórico da empresa para fins de análise 

 
 

Elementos de Inspeção 

1º 
Auditor

ia  
(2015) 

Supervis
ão 

(2016/1) 

Supervi
são 

(2016/2) 

Fiscalizaç
ão 

(2017/1) 

2º 
Auditor

ia 
(2017/2) 

Total 

Manutenção de 
Instalações e 

Equipamentos 

22 13 4 8 3 50 

Vestiários, Sanitários e 
Barreiras Sanitárias 

3 6 0 5 0 14 

Iluiminação 4 1 0 0 0 5 
Ventilação 3 1 0 0 0 4 

Água de Abastecimento e 
Gelo 

14 9 0 0 0 23 

Águas Residuais 3 1 0 0 0 4 
Controle Integrado de 

Pragas 
11 3 0 0 0 14 

Limpeza e Sanitização – 
PPHO 

12 8 0 5 0 25 

Procedimentos Sanitários 
Operacionais- PSO 

10 8 2 4 0 24 

Higiene, Hábitos 
Higiênicos, Treinamento 
e Saúde dos Operários 

10 5 1 9 1 26 

Controle de 
Temperaturas 

7 4 1 1 0 13 

Calibração e Aferição de 
Instrumentos 

8 2 0 0 0 10 

APPCC- Avaliação do 
Programa 

14 4 3 5 1 27 

Testes  Laboratoriais 9 1 3 1 0 14 
Controle de Formulações 

e Combate à Fraude 
6 3 0 1 0 10 

Respaldo para 
Certificação Oficial 

6 8 5 0 1 20 

Controle de  Matéria-
primas, Ingredientes, 

Material de Embalagem 

6 4 0 1 1 12 

TOTAL 148 81 19 40 7 295 
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documental e verificação “in loco”, objetivando avaliar o controle de todo o processo 

industrial de pescado. 

Na Auditoria (1) foram registradas 148 NC, destacando-se em maior quantidade os 

Elementos de Inspeção (EI): Manutenção de Instalações e Equipamentos (22); APPCC- 

Avaliação do Programa (14); Água de abastecimento e gelo (14); Limpeza e Sanitização- 

PPHO (12). Em seguida, foram observadas falhas em menor grau no Controle de temperaturas 

(7), Calibração e aferição de Instrumentos (8) e Testes laboratoriais (9), não havendo grandes 

destaques para os outros elementos. 

 Na Supervisão 1 em setembro de 2016, realizada para verificar o cumprimento das 

ações corretivas e do plano de ação estabelecidos na Auditoria 1, ocorreram no total 81 NC, 

redução significativa em relação a Auditoria anterior, das quais Manutenção de Instalações e 

Equipamentos (13 NC) foi novamente a mais frequente, ficando os outros EI abaixo de 10 

NC. Esses resultados foram melhores do que os encontrados na Auditoria1, tendo o 

estabelecimento cumprido a maioria das ações corretivas. 

Entretanto, ainda havia NC importantes em relação a não realização de Testes 

laboratoriais para pesquisa de contaminantes inorgânicos (cádmio, chumbo e mercúrio), nem 

Pesquisa de Salmonella sp para o controle microbiológico do produto final. A temperatura de 

expedição dos produtos para exportação também estava em desacordo com o preconizado na 

legislação. 

Neste contexto, a Supervisão 2, que deu continuidade ao controle do cumprimento do 

plano de ação referente a Auditoria 1, apresentou 19 NC. Observou-se ainda, que não foram 

cumpridos alguns itens do último relatório da Supervisão 1, tendo permanecido a NC do 

Controle de temperatura, a qual continuava elevada durante todas as fases do processamento.  

A Fiscalização ocorrida em maio de 2017, foi realizada para cumprimento da 

frequência de fiscalização estabelecida na legislação para verificação do plano de ação 

referente aos Relatórios de Auditoria e Supervisão para verificação documental oficial do 

autocontrole da empresa.  

A empresa evoluiu significativamente em relação a situação encontrada na Supervisão 

2. Algumas ações corretivas para NC que estavam dentro do prazo estabelecido no plano de 

ação foram mantidas. O Relatório de Auditoria 1 (2015) apresentou 98% das NC atendidas e 

2% não atendidas; já o Relatório de Supervisão apresentou 63,3 % de NC atendidas e 36,7% 

não atendidas. 
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Na Fiscalização foi observado um novo aumento das NC, pois 40 foram descritas, 

sendo as mais graves as relacionadas a Higiene, Hábitos Higiênicos, Treinamento e Saúde dos 

Operários e novamente Manutenção de Instalações e Equipamentos. 

Por fim, a Auditoria 2 (2017) apresentou apenas 7 NC relacionadas a: Manutenção e 

instalações (3); Higiene e Hábitos Higiênicos (1); Programa APPCC (1), Respaldo para 

Certificação Oficial (1) e Controle de  Matéria-primas, Ingredientes, Material de Embalagem 

(1), demonstrando melhora significativa durante todas as fases da vistoria 

No Gráfico 1, pode-se observar um resumo das NC observadas durante os anos de 

2015 a 2017. No Gráfico 2 observa-se o percentual de cada elemento de controle segundo 

ocorrência de NC. 

 
Gráfico 1-Total de NC observadas durante as Auditorias, Supervisões e Fiscalizações no período de 2015 a 
2017, de acordo com os Elementos de Inspeção 

 

 

 

 

 
 
 

0

5

10

15

20

25

Man
ute

nç
ão

 de
 In

sta
laç

õe
s e

 Equ
ipa

men
tos

Vest
iár

ios
, S

an
itá

rio
s e

 B
arr

eir
as 

San
itá

ria
s

Ilu
im

ina
ção

Ven
tila

ção

 Á
gu

a d
e A

ba
ste

cim
en

to 
e G

elo

 Á
gu

as 
Resi

du
ais

Con
tro

le 
Int

eg
rad

o d
e P

rag
as

Lim
pe

za 
e S

an
itiz

açã
o –

PPHO 

Proc
ed

im
en

tos
 San

itá
rio

s O
pe

rac
ion

ais
- P

SO

Higi
en

e, 
Háb

ito
s H

igi
ên

ico
s, T

rei
na

men
to 

e S
aú

de
…

Con
tro

le 
de

 Tem
pe

rat
ura

s

 C
ali

bra
ção

 e 
Afer

içã
o d

e I
nst

rum
en

tos

APPCC- A
va

lia
ção

 do
 Prog

ram
a

Test
es 

 Lab
ora

tor
iai

s

 C
on

tro
le 

de
 Form

ula
çõ

es 
e C

om
ba

te 
à F

rau
de

 R
esp

ald
o p

ara
 C

ert
ific

açã
o O

fic
ial

Con
tro

le 
de

  M
até

ria
-pr

im
as,

 In
gre

die
nte

s, M
ate

ria
l…

 1º Auditoria  (2015) Supervisão (2016/1) Supervisão (2016/2)

Fiscalização (2017/1) 2º Auditoria (2017/2)

Elementos
de Inspeção

Total de 
NC



36 
 

 
 

 
 

Gráfico 2- Percentual de NC segundo o Elemento de Inspeção (2015-2017) 
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forma inadequada, sendo constatado acúmulo de resíduos e água com sangue empoçada 

abaixo das esteiras de beneficiamento, além de resíduos na área de recepção da matéria-prima. 

Segundo a Portaria nº 368/97 (BRASIL, 1997), os equipamentos e recipientes 

utilizados nos diversos processos produtivos não deverão constituir risco para a saúde. O 

material utilizado deve permitir a higienização fácil e completa, as áreas utilizadas pelo 

estabelecimento devem possuir escoamento adequado, assim como meios que permitam a sua 

limpeza, adotando-se precauções necessárias para evitar o comprometimento da inocuidade 

dos produtos seja pelas superfícies de contato, que devem possuir acabamento sanitário e de 

fácil higienização, seja através de equipamentos que possam soltar tintas e partes 

desmontáveis. No estabelecimento objeto desse estudo, não estavam sendo seguidas as 

determinações estabelecidas na portaria nº 368/97, o que poderia colocar em risco a qualidade 

dos produtos processados. 

Com relação a Limpeza e Sanitização – PPHO e PSO, este foi a segundo EI com NC 

mais recorrente acerca dos procedimentos de higienização operacional observadas. Tanto os 

registros, quanto a verificação “in loco”, estavam em desacordo com as legislações vigentes.  

Alguns registros não eram preenchidos há dois meses como, por exemplo, os das 

análises de swab de superfície, bem como, não eram aplicadas ações corretivas para os 

resultados não conformes. Não foram apresentados registros de monitoramento de 

higienização de todas as áreas do estabelecimento; os funcionários efetuavam o 

descabeçamento dos peixes na área suja, contrariando o processo de elaboração aprovado e o 

regulamento específico, o qual só permite este procedimento na área limpa (BRASIL, 2009). 

Adicionalmente foi detectada a remoção ineficiente de cloro após operação de sanitização, 

sendo necessária a repetição do procedimento de enxague para sua total remoção. 

Um estudo realizado por Santos (2006), em 8 peixarias corroborou os resultados 

obtidos neste estudo quanto ao predomínio de NC nas condições de higiene e limpeza, onde 

mais da metade dos estabelecimentos não se apresentavam adequados, visto que possuíam 

resíduos de peixe nas superfícies, odor forte e apenas 12,5% tiveram sua manipulação 

considerada em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (BPF), ficando os demais 

em desacordo com os critérios de higiene, hábitos higiênicos e treinamento. Por este motivo, 

apresentou contaminação por microrganismos patogênicos. Estes podem ser os itens com 

dificuldade de controle, e que podem levar a prejudicar a qualidade do pescado. 

A respeito do monitoramento e registro da Limpeza e Sanitização, o P.A.C do 

estabelecimento não contemplava todos os itens elencados na Circular nº 25/2009, como a 
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verificação e a eficiência da lavagem do pescado e a interrupção de fluxo contínuo com 

consequente elevação da temperatura do pescado. De acordo com a Circular nº 25/09, o 

monitoramento e a verificação oficial devem ser executados logo após os procedimentos 

operacionais e de limpeza para avaliar a sua eficiência (BRASIL, 2009).  

Diferentemente dos resultados obtidos neste estudo, para Brasil (2009) o PPHO e PSO 

podem ser feitos em intervalos pré-estabelecidos, mas devem prever também a limpeza de 

alguns equipamentos durante a execução das operações, o que durante as vistorias da equipe 

Inspeção Federal foram constatadas falhas devido à grande presença de resíduos em 

determinadas áreas. Também, durante os trabalhos pode ocorrer uma contaminação mais 

extensa, por conteúdo gastrintestinal ou abscessos durante a evisceração e cortes. Nestes 

casos, os equipamentos/instrumentos envolvidos devem ser submetidos a uma limpeza e 

sanitização mais completa e eficiente. 

Os utensílios utilizados pelos manipuladores também continham diversas NC, como: 

caixas plásticas (basquetas) e bandejas de acondicionamento da produção com rachaduras e 

mal higienizadas, ausência de controle ou previsão de substituição das mesmas; a troca de 

facas que deveria ser realizada a cada 2 horas não estava sendo efetuada;tábuas de corte com 

resíduos e engorduradas, mesmo após procedimento operacional de higiene; resíduos sobre 

mesas de embalagem de filé de peixe e canaletas de resíduos da área de recepção 

engorduradas e com biofilme. 

Santos (2004) relatou que a formação de biofilmes e engorduramento em utensílios e 

superfícies deixa perceptível que a remoção dos resíduos não ocorre de maneira sanitária, 

ratificando os resultados obtidos neste estudo. Um estudo acerca da identificação de PCC na 

indústria de alimentos, realizado por Machado et al. (2004), confirmou através da avaliação 

das práticas de produção que a higienização dos equipamentos e utensílios procedida de forma 

desordenada, sem supervisão ou planejamento mantinha o aspecto gorduroso das superfícies, 

bem como restos de material orgânico. 

Ainda sobre práticas higiênicas que interferem na qualidade do pescado, na “Higiene e 

hábitos higiênicos dos funcionários”, algumas importantes NCs foram constatadas, como: 

colaboradores adentrando na área limpa (salão de beneficiamento da matéria-prima) sem 

proceder higienização de botas e mãos, mesmo possuindo instalações para este fim; lavatório 

do setor de processamento sem sabão liquido e toalha de papel, impossibilitando a 

higienização adequada das mãos; alguns uniformes e EPIs para uso nas câmaras frigoríficas 

em péssimo estado de conservação e acondicionados fora do local específico; falhas no 
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monitoramento dessas NC, ausência de ações corretivas, verificações e registros destas 

ocorrências. 

Segundo Ferreira (2006), as NC observadas neste estudo, podem comprometer a 

qualidade microbiológica e validade comercial da matéria-prima até o produto final, visto que 

a falta de treinamento ou negligência quanto às boas práticas de manipulação levam a 

contaminação cruzada do pescado, o que pode ocasionar perigos a saúde do consumidor como 

a ocorrência de doenças veiculadas por alimentos. 

De acordo com Santos (2006), os perigos da contaminação cruzada durante o 

processamento do pescado podem ser evitados ou reduzidos se aplicadas as BPF, respeitadas 

as condições de estocagem e de armazenamento do produto final, visto que este é 

contaminado tanto pelo meio ambiente quanto pela manipulação. 

A água de abastecimento e gelo são critérios essenciais e que merecem atenção por 

estarem presentes em toda a cadeia de produção do pescado, tanto para manipulação e 

processamento higiênicos, quanto para sua adequada conservação a fim de evitar com que 

este constitua um perigo físico, químico ou biológico. Neste estudo, houve poucas 

irregularidades neste item, como temperatura acima do indicado no P.A.C, falta de controle 

do dosador de cloro. Com relação a coleta de amostras de água para testes laboratoriais, havia  

21 pontos de coleta no estabelecimento, mas apenas em 5 eram coletadas. 

Segundo legislação específica, o abastecimento de água potável deve ser em 

quantidade suficiente para o desenvolvimento de suas atividades e que atenda os padrões 

fixados pela legislação vigente (BRASIL, 2009; BRASIL, 1998). A manutenção de tais 

padrões implica no monitoramento a ser executado pelo estabelecimento, o que não ocorria no 

estabelecimento estudado, já que este não atendia a frequência estabelecida no cronograma 

para as análises de qualidade da água de abastecimento e gelo, higienização das caixas 

d’água, das cisternas e fábrica de gelo e sem ação corretiva. 

Juntamente com a qualidade da água, é essencial a atenção a qualidade do gelo que 

pode ser uma fonte de contaminação para o produto. Neste estudo, as únicas NC observadas 

foram a tinta do piso do silo de gelo desprendendo-se e incrustações na máquina que fabrica 

gelo caindo no gelo, o que poderia constituir um perigo físico e químico do gelo. A ação 

corretiva foi aplicada entre a Fiscalização e a Auditoria 2, não sendo observada nesta última 

as NC anteriormente registradas. 

Algumas NC a cerca das águas residuais foram registradas, destacando-se as do salão 

de beneficiamento no qual, em certos pontos como mesas de beneficiamento e pias, a água era 
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despejada diretamente no piso. Em uma supervisão, o piso apresentava grande quantidade de 

água acumulada, já os registros não descreveram a NC. Estas NC vão de encontro ao 

preconizado pela legislação nº 25/2009. Segundo a mesma, os estabelecimentos devem 

possuir um adequado sistema de drenagem dos pisos, ser capaz de drenar todo o volume 

produzido, impedir que ela entre em contato com equipamentos e utensílios e garantir que as 

águas residuais durante as diferentes fases do processo sejam devidamente canalizadas 

(BRASIL, 2009), o que não foi observado durante as primeiras verificações, sendo o 

problema corrigido somente na Auditoria 2.  

Foi constatada durante as visitas da equipe do SIF a presença de moscas no interior do 

estabelecimento, mapa de iscas desatualizado, inseticida na área de processamento, 

desobediência na frequência de controle de pragas das embarcações, iscas insuficientes em 

relação ao tamanho do estabelecimento e ações corretivas referentes a presença de insetos não 

registradas, e não monitoramento diário com descrito no P.A.C. Estas NC constituem o item 

fundamental na manutenção da sanidade do estabelecimento. A Circular nº 25/2009 (Brasil, 

2009) estabelece que o Controle de pragas deve ser planejado visando dois objetivos 

principais: evitar que o recinto industrial apresente um ambiente favorável à proliferação de 

insetos e roedores, e evitar que eventuais pragas ingressem no recinto industrial.  

Outras NC foram relacionadas ao Controle da temperatura, a qual se encontrava 

elevada durante todas as fases do processamento, apresentando temperatura de ate 12,7°. O 

controle de temperaturas é essencial à indústria de alimentos para garantir a inocuidade e 

qualidade dos produtos e, por esta razão, deve merecer uma atenção especial, preconizando 

uma temperatura máxima de 5 ° Celsius durante a manipulação e de 0° Celsius ou próximo 

disto no seu recebimeto (BRASIL, 2009).  

Os Testes Laboratorias foram um dos principais alvos de todas as verificações, já que 

o estabelecimento não realizava análise de presença/ausência para Salmonellasp, conforme 

descreve o P.A.C e para atendimento da RDC 12/ 2001 (ANVISA, 2001). Também não 

realizou ou apresentou analises para pesquisa de contaminantes inorgânicos (cádmio, chumbo 

e mercúrio), não obedecendo aos critérios em atendimento a Legislação nacional (BRASIL, 

2009) e para exportação  - Diretivas, 854/2004 da União Européia-  interferindo diretamente 

no Embasamento para certificação para exportação do estabelecimento, visto que além de não 

estarem em concordância com a legislação vigente (UE, 2004), não se comprometeu a 

cumprir o descrito no P.A.C, além de não possuir o programa de Rastreabilidade implantado, 

por isto, teve sua licença para exportação suspensa para a U. E.  
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No que concerne ao controle de Calibração e Aferição de Instrumentos de Controle de 

Processo, na avaliação documental do P.A.C do estabelecimento foi verificado que este não 

descrevia metodologias para aferição de balanças e termômetros, apresentavam a certificação 

de calibração vencidas; não havia termoregistrador, o que é uma exigência da União 

Européia; o inventario de balança estava desatualizado, as planilhas de aferição de balança 

não descreviam os valores encontrados, e nos registros não constava a identificação das NCs 

encontradas durante a supervisão. Segundo Brasil (2009), é fundamental a existência e 

funcionamento de um plano de aferição, calibração de instrumentos e dispositivos de controle 

de processo. A revisão dos registros de calibração e aferição desses instrumentos é um dos 

elementos de verificação do plano APPCC e como tal deve estar prevista no plano. 

Durante a avaliação do Programa APPCC pela equipe do SIF não foi possível avaliar 

as Análises de Risco do programa, pois este só trazia o quadro resumo, não havia controle 

para os PCCs deteriorantes e para o desglaceamento; não fazia uso de caixas na embalagem, 

causando maior contaminação do produto que estava armazenado em monoblocos próximos 

ao chão.  

Durante a avaliação do Programa APPCC pela equipe do SIF não foi possível avaliar 

as Análises de Risco do programa, não havia controle para os PCCs deteriorantes e para o 

desglaceamento, uso de facas com a ponta desgastadas, causando risco de contaminação 

física, ainda, o PCC para microrganismos deteriorantes não atendia a frequência prevista no 

programa para controle de temperatura do pescado (que se encontrava acima do preconizado) 

e análise sensorial (realizada de maneira ineficiente) na recepção do pescado. 

O Controle de Formulações e Combate a Fraude apresentou registros de pesagem não 

confiáveis, visto que foi constatada em amostras de file de peixe congelado, peso liquido 

menor do que o indicado na embalagem (475g para embalagem de 500g) e o esboço do 

programa de combate a fraude não atende as exigências desse, umavez que não traz a técnica 

e o controle do desglaseamento, nem de monitoramento para produtos não glaseados. 

No Gráfico 3 consta o comportamento do estabelecimento em relação as NC 

observadas nas 5 vistorias realizadas entre 2015 e 2017. 
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Gráfico 3- NC verificadas nos anos de 2015 a 2017 

 

A partir da análise do Gráfico 3 é possível observar que nas três primeiras verificações 

da equipe do SIF, houve uma queda constante na ocorrência e identificação de NCs. Neste 

caso, houve o cumprimento do Plano de ação de alguns elementos de inspeção, porém outros 

ainda não haviam sido cumpridos, mas ainda estavam no prazo estipulado por isso não foram 

consideradas NCs. Já, na Supervisão de 2016, pode-se observar um leve aumento destas 

ocorrências, isto se deveu ao não cumprimeto do plano de ação estabelecido desde a Auditoria 

1, o que comprometeu o desempenho do estabelecimento quanto ao cumprimento das normas. 
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5 CONCLUSÕES 
 

 Houve dificuldade do estabelecimento em cumprir o disposto na legislação, 

principalmente no que se refere aos Programas de Limpeza e Sanitização (PPHO e PSO) , 

Programa APPCC e a Manutenção de Instalações e Equipamentos. O estabelecimento 

apresentou ao final das fiscalizações, bom desempenho no cumprimento dos planos de ação, 

reduzindo de forma significativa as NC identificadas. Isto se deveu ao envolvimento da 

equipe do Controle de Qualidade e manipuladores nas correções necessárias, bem como a 

atualização e reengenharia do Programa de Autocontrole.  

Ressalta-se que a atuação da equipe do SIF foi de suma importância para a melhoria 

da qualidade dos produtos, demonstrando que uma fiscalização atuante é indispensável para a 

garantir que o estabelecimento produza um produto inócuo e seguro para o consumidor.  
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
DEPARTAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

COORDENAÇÃO GERAL DE INSPEÇÃO 
 

DIVISÃO DE INSPEÇÃO DE PESCADO 
 
 

AUDITORIA                 SUPEURVISÃO   FISCALIZAÇÃO 
 

I. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

nº SIF: Data: 

Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Fone: 
Email:                                                                         Fax: 
Classificação 

Última Supervisão Em Última Auditoria 

Representante Legal Da Empresa/Cargo 

Mercados:             Mercado Interno                 Lista Geral                          UE 

Origem Da Matéria-Prima:          Extrativismo                      Cultivo Importação                Sif/Sisbi 

Origem Da Água De Abastecimento: 
     Rede Pública                        Mananciais De Superfície                Mananciais Subterrâneos 
Nº ESTIMADO DE MANIPULADORES POR TURNO: MASCULINOS: FEMININOS: 
Categorias De Produtos Aprovados Produtos Verificados 

 
 

Nome E Cargo Dos Acompanhantes 
 
 

Nome Dos Auditores/Supervisores 
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VERIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE- ELEMENTOS DE INSPEÇÃO 
 

LEGENDA: C (CONFORME) NC (NÃO CONFORME) 
1 MANUTENÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS 

LEGEND
AS 

Descrição da Não conformidade 

1.1 Dependências para lavagem de 
contentores e utensílios 

  
 

1.3 O forro ou teto, paredes e piso 
são de material durável, 
impermeável, de fácil higienização e 
em bom estado de conservação 

  

1.4 Vedações de portas, janelas e 
outras aberturas em condições de 
manutenção satisfatória 

  

1.5 Declividade do piso permite 
rápido escoamento das águas 
resíduas , resultante da 
higienização. 

  

1.7 Equipamentos mantidos em 
condições que permitam facilidade 
de limpeza e preservação do 
produto 

  

1.9 Equipamentos em bom estado 
de conservação, manutenção, 
funcionamento e retirados do 
ambiente de trabalho quando em 
desuso  

  

1. 10 Equipamentos e utensílios 
usados para produtos não 
comestíveis são instalados e 
operados de forma que não 
propiciem risco de contaminação 
aos produtos comestíveis e 
identificados como de uso exclusivo 
para essa finalidade  

  

11.1 Locais para a guarda de 
roupas de frio, adequado quanto 
aos requisitos de manutenção e 
organização 

  

1.12 Locais para a lavagem e 
guarda de aventais e luvas, 
adequados quanto os requisitos de 
manutenção e organização 

  

1.13 Registros auditáveis 
contemplando monitoramento , 
ações corretivas e verificação, 
conforme procedimentos previstos 
no programa  

  

2. VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS E 
BARREIRAS SANITÁRIAS 

LEGEND
AS 

Descrição da Não conformidade 

2.3 Barreiras sanitárias adequadas 
quanto aos requisitos de 
localização, manutenção, higiene, 
fluxo instalações e produtos 
utilizados  
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3. ILUMINAÇÃO   

3.1 Disposição e distribuição de 
forma a propiciar intensidade 
deiluminação suficiente nas 
diferentes áreas de trabalho  

  

3.3 Registros auditáveis 
contemplando monitoramento , 
ações corretivas e verificação, 
conforme procedimentos previstos 
no programa 

  

4. VENTILAÇÃO    

4.2 Ventilações adequadas ao 
controle da condensação 

  

4.3 Registros auditáveis 
contemplando monitoramento , 
ações corretivas e verificação, 
conforme procedimentos previstos 
no programa 

  

5 ÁGUA DE ABASTECIMENTO E 
GELO 

  

5.1 Reservatórios de água, fabrica e 
silo de gelo em condições 
adequadas de conservação e 
higiene  

  
 

5.2 Reservatóriosde água, fábrica e 
silo de gelo e dosadores de cloro 
protegidos, controlados, localização 
adequado, de acesso fácil e seguro 

  
 

5.3 Sistemas de cloração e 
hipercloração dotados de alarmes 
sonoro e visual, que indiquem 
funcionamento inadequado 

  

5.4 Rede de abastecimento e 
distribuição de água na planta e “in 
loco”, com identificação dos pontos 
de coleta e, quando necessários, 
localização dos eliminadores de 
vácuo (vacuumbreakers) e bloqueio 
das linhas de distribuição.  

  

5.6 Controle do pH  nos pontos 
identificados da planta. 

  

5.9 Atendimento a frequência 
estabelecida no cronograma das 
análises de água e gelo . 

  

5.10  Atendimento a frequência 
estabelecida no cronograma de 
higienização dos reservatórios de 
agua.  

  

5.12 Água e vapor com temperatura, 
vazão e pressão adequados as 
atividades. 
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5.13 Condições higiênicas sanitárias 
do gelo, bem como de seu 
acondicionamento, transporte e 
manipulação. 

  

5.17 Registros auditáveis 
contemplando monitoramento , 
ações corretivas e verificação, 
conforme procedimentos previstos 
no programa 

 
 

6 ÁGUAS RESIDUAIS   

6.5 Águas residuais durante as 
diferentes fases do processo são 
devidamente canalizadas 

  
 

6.6 Registros auditáveis 
contemplando monitoramento , 
ações corretivas e verificação, 
conforme procedimentos previstos 
no programa 

  

7. CONTROLE INTEGRADO DE 
PRAGAS 

  

7.2  Ambiente interno sem indícios 
ou presença de pragas e vetores  

  
 

7.3 Os dispositivos de controle de 
pragas estão localizados, 
identificados na planta e “in loco” e 
mantidos de acordo com o 
programa 

  

7.4 Presença de barreiras (telas, 
portas, janelas, cortinas entre 
outras) 

  

7.7 produtos químicos com registro 
no órgão competente  

  

7.8 Registros auditáveis 
contemplando monitoramento , 
ações corretivas e verificação, 
conforme procedimentos previstos 
no programa 

  
 

8 LIMPEZA E SANITIZAÇÃO -
PPHO 

  

8.1 Procedimentos pré-operacionais 
executados conforme previsto no 
PPHO  

  

8.2 Procedimentos operacionais 
executados conforme previsto  no 
PPHO  

  
 

8.3 Agentes de limpeza e 
sanitizantes regularizados junto ao 
órgão competente e eficazes sob as 
condições previstas de uso  
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8.4 Instalações e equipamentos 
devidamente higienizados  

  
 

8.5 Utilização de métodos para 
avaliar a eficácia do PPHO 
conforme descrito no plano 

  

8.7 Registros auditáveis 
contemplando monitoramento , 
ações corretivas e verificação, 
conforme procedimentos previstos 
no programa 

  

9 HIGIENE, HÁBITOS HIGIÊNICOS 
, TREINAMENTO E SAÚDE DOS 
OPERÁRIOS 

  

9.1 Os envolvidos no processo 
exercitam praticas sanitárias para 
evitar alteração de produtos ou a 
contaminação cruzada  

  

9.2 Lavatórios equipados e 
localizados nos setores de 
manipulação e processamento onde 
for aplicável 
 

  

9.3 Uniformes e acessórios 
identificados por setor em bom 
estado de higiene e conservação e 
trocados na frequência prevista no 
programa  

  

9.5 Pesssoal no processamento 
sem adornos pessoais (relógio, 
maquiagem, unhas compridas, 
cosméticos, barba, roupas civis 
expostas) 

  

9.6 Todos os funcionários que 
trabalham no interior da indústria 
são portadores de atestado de 
saúde atualizados para o exercício 
da manipulação de alimentos  

  

9.7 É previsto e executado o 
afastamento do funcionário que 
apresente lesões ou sintomas de 
enfermidades que possam 
comprometer a qualidade higiênico 
sanitária do produto 

  

9.8 Os treinamentos para 
funcionários abordam os 
procedimentos necessários para 
assegurar a inocuidade  do produto 
e são executados na frequência 
prevista no programa  

  

9.10 Registros auditáveis 
contemplando monitoramento , 
ações corretivas e verificação, 
conforme procedimentos previstos 
no programa 
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10 PROCEDUIMENTOS 
SANITÁRIOS OPERACIONAIS - 
PSO 

  

10. 1 Todas as superfícies que tem 
contato direto  com os produtos- 
equipamentos, utensílios, 
instrumentos são limpas e 
sanitizadas com procedimentos e 
frequência prevista no programa 

  

10.2 Matéria prima e produtos 
manipulados de forma a prevenir 
alteração ou contaminação do 
produto  

  

10.4 Recipientes e utensílios 
adequados ao uso 

  

10.8 Registros auditáveis 
contemplando monitoramento , 
ações corretivas e verificação, 
conforme procedimentos previstos 
no programa 

  

11 CONTROLE DE MATÉRIA 
PRIMAS, INGREDIENTE, 
MATERIAL DE EMBALAGEM 

  

11.1 Recepção, armazenamento e 
uso de matérias primas , 
embalagens e ingredientes de 
acordo com os parâmetros de 
inocuidade e qualidade dos mesmos 

  

11.2 Matérias primas, quando 
aplicável, e produtos recebidos 
identificados adequadamente 

  

11.8 Relação atualizada de 
fornecedores  

  

11.17 Registros auditáveis 
contemplando monitoramento, 
ações corretivas e verificação, 
conforme procedimentos previstos 
no programa 

  

12 CONTROLE DE 
TEMPERATURAS 

  

12.1 Temperaturas estabelecidas no 
programa, fundamentadas em 
técnicas cientficas e dispositivos 
regulamentares 

  

12.2 Temperaturas de ambiente e 
produtos mensuradas na frequência 
e locais previstos  

  

12.3 Ações corretivas e medidas 
preventivas adotadas frente a não 
conformidades detectadas pelo 
estabelecimento , apresentam 
consistência técnico-cientifica 

  

12.4 Registros auditáveis 
contemplando monitoramento , 
ações corretivas e verificação, 
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conforme procedimentos previstos 
no programa 

 
 
13 CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DE 
INSTRUMENTOS DE CONTROLE 
DE PROCESSO 

  

13.1 Verificação e calibração dos 
instrumentos de controle e processo 

  

13.2 Atividades de calibração 
realizadas em instituições 
especializadas, credenciadas 
oficialmente e providas das devidas 
certificações 
 

  

13.3 Identificação dos instrumentos 
de controle do processo 

  

13.4 Compatibilidade entre as 
temperaturas mensuradas 
simultaneamente por termômetro e 
termorregistrador , quando aplicado 

  

13.5 Registros auditáveis 
contemplando monitoramento , 
ações corretivas e verificação, 
conforme procedimentos previstos 
no programa 

  

14 VERIFICAÇÃO DO PROGRAMA 
DE APPCC 

  

14.1 A implementação do APPCC 
com base na analise de riscos 
realizada ela empresa controla os 
perigos relacionados com a 
inocuidade, qualidade e integridade 
economica 

  

14.2 Procedimento de 
monitoramento na forma e 
frequencia prevista no APPCC 

  
 

14.4 No caso de desvios, existem 
registros auditáveis com ações 
corretivas e medidas de controle, 
conforme previstos no programa 
APPCC 

  
 

14.7 A verificação é realizada de 
acordo com o previsto no programa 
de APPCC  

  

14.8 Auditorias internas realizadas 
na frequências estabelecida pelo 
programa 

  

14.9 Registros auditáveis 
contemplando monitoramento, 
ações corretivas e verificação, 
conforme procedimentos previstos 
no programa 
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15. TESTES LABORATORAIS   

15.1 Programa descrito contempla 
um plano de amostragem com base 
cientifica 

  

15.2 Frequência de analises 
executadas de acordo com o 
estabelecido no programa 

  

15.3 Análise contempladas no 
programa permitem verificar que o 
processo, incluindo a depuração 
quando for o caso , esta sob 
controle 

  

15.5 Análise realizada compatível 
com a produtividade/matéria- prima 
e possuem parâmetros  de 
referência que atendam a legislação 
vigente 

  

15.7 Registros auditáveis 
contemplando monitoramento, 
ações corretivas e verificação, 
conforme procedimentos previstos 
no programa 

  

16. CONTROLE DE 
FORMULAÇÕS /COMBATE A 
FRAUDE 

  

16.1 A empresa elabora os produtos 
de acordo com os memoriais 
descritivos aprovados pelo DIPOA 

  

16.2 Na declaração de Peso Líquido 
é descontado o peso de água de 
glaciamento ou do meio de 
cobertura 

  

16.3 Registros auditáveis 
contemplando monitoramento , 
ações corretivas e verificação, 
conforme procedimentos previstos 
no programa 

  

18 EMBASAMENTOS PARA 
CERTIFICAÇÃO  

  

18.1 Rotulagem aprovada e de 
acordo com o produto especificado 
para o mercado de destino 

  

18.2 O programa contempla as 
exigências e cada mercado a que 
esta habilitada  

  

19.  RASTREABILIDADE   

19.1 Registros auditáveis 
contemplando monitoramento , 
ações corretivas e verificação, 
conforme procedimentos previstos 
no programa 
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19.2 Programa de Rastreabiliadade 
dos produtos implementado eficaz e 
com registros auditáveis 

  

 
 

 


