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Segurança doS alimentoS

uSina de inovaçõeS 
em Food SaFety para 2012

Só no Segmento 
de alimentação 
‘fora de caSa’ no 
BraSil, eStima-Se noS 
próximoS anoS algo 
em torno de 3.500 
eStaBelecimentoS 
novoS

JoSé carloS giordano, daniela 
rita fonSeca e elen garcia

Bom dia para 2012! O ano 
passou rápido e já estamos 
em mais uma senda de rit-

mo vertiginoso de novo ano, já que 
o antigo passou e bem rápido. Num 
balanço do planejado X realizado no 
ido 2011, quais expectativas em Se-
gurança dos Alimentos para o novo 
2012?

Os planos são promissores no tocan-
te ao incremento de produção. As fran-
quias de Food Service são agressivas 
no aumento de redes e capilaridade de 
cidades. Dezenas de shoppings centers 
estão em inauguração e outros tantos 
em ritmo acelerado de construção. Pó-
los industriais em crescimento e parti-
cularmente CDs de distribuição estão 
sendo implementados. Os volumes de 
pedidos em demanda cada vez maior, 
colocados nas empresas de embala-
gens flexíveis, cartonadas, metálicas, 
vidraria e rótulos, retratam significati-
va visão ampliada de mercado – maior 
publicidade e consumo de alimentos, 
mais embalagens necessárias ora!

Só no segmento de alimentação ‘fora 
de casa’ no Brasil, estima-se nos próxi-
mos anos algo em torno de 3.500 esta-
belecimentos novos. Nomes dos EUA 
como Chili’s, Quiznos, Papa John’s já 
estão com as estratégias prontas e as 
demais redes aqui já aportadas, IMC, 
BFFC, etc, etc - de olho em expandir 

suas inaugurações nos grandes cen-
tros – nas capitais do Brasil todo! 
Reflexo dos eventos esportivos em 
2014 e 2016, a visão de futuro requer 
estabelecer a identidade das marcas, 
cardápios e já assegurar preferências, 
num público cativo por novidades.  

Haja alimentos para essa população 
emergente em frequentar Fast Food e 
também em consumir fatia maior de 
produtos industrializados! Sim, maior 
fabricação de tudo, e se possível, sem 
contaminação (rs).         

E aí vem o paradoxo direto: mais 
vendas e produção > mais fluxos e ope-
rações > mais fornecedores e funcioná-
rios > mais complexidade e exigências 
> mais perigos e riscos > mais necessi-
dade e treinamentos > mais detalhes e 
auditorias > mais GMP e HACCP a ser 
validado > Yes!         

Numa usina de inovações, nosso país 
se consolida como um global trader 
apesar das crises mundiais. A realidade 
hoje é que a Europa sucumbe e merca-
do Brasil é o único com constante ho-
rizonte favorável. Investir em Gestão e 
Inovação é a palavra de ordem, e não 
é novamente panorama ufanista deste 
professor que aqui escreve, expertise 
nas GMP/BPF – é a realidade de me-
lhores padrões globais detectada, por 
exemplo, em recente encontro em Foz 
do Iguaçu, no segmento de confectio-
nery com mais de 100 dos principais 
empresários nacionais da área de cho-
colates, balas e amendoim. Investimen-
tos e parcerias com a Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial (ABDI) 
foram efetivados. Bingo para as empre-
sas interessadas em aumentar a compe-
titividade atendendo demandas Brasil e 
exportação. Serão 32 empresas com 17 
vários treinamentos a custo zero. 

Esse II Encontro Nacional da Indús-
tria de Chocolates, Balas e Amendoim 
(6 a 9 de outubro/2011) teve foco global 
em estratégias e testemunho do presi-
dente da ABICAB Getúlio Ursulino 
Netto, reforça a sinergia crescente:

“Negócios se fazem entre pessoas, 

cara a cara, e essa é a ocasião em que 
conseguimos reunir todos, discutindo 
e amadurecendo idéias juntos”. Inicia-
tivas em sair da mentalidade doméstica 
e alçar um padrão de qualidade / produ-
ção e processos são evidentes em todas 
as qualificações de fornecedores – en-
globa GMP inexoravelmente e normati-
vas Food Safety. Patamares detalhados 
de Quality Assurance constante e sem-
pre mais específicos são embutidos nas 
auditorias de seleção e manutenção de 
provedores de matérias primas, emba-
lagens e serviços. Os grandes patroci-
nadores do evento (e já planejam o III 
Encontro) contribuem e todos também 
dispõem, óbvio, de avançado nível de 
Seguridade dos Alimentos, como den-
tre outros a Duas Rodas, Copersucar, 
Harald, Kerry, Indeca, ProAroma, Cor-
nProducts, Caotech, Tangará Foods, 
PhFit, Brasil Alimentos, Master Sense. 
Profissionais que conhecem bem e apli-
cam bem as Boas Práticas.  

paz na faBricação com gmp, 
cumprindo com o paS 220 

Para atender a essa sempre crescente 
responsabilidade de alimentos indus-
trializados – fornecedores qualificados 
- transporte e armazenagem – super-
mercados – alimentação fora do lar e 
as inúmeras facetas desse complexo 
sistema, as bases profícuas de SEGU-
RANÇA DOS ALIMENTOS / GMP / 
HACCP são absolutamente necessárias, 
em toda cadeia, em todo o mundo!

Tanto é verdade verdadeira essa nos-
sa afirmação, que breve para feve-
reiro / março de 2012 em Milão na 
Itália, no importante evento IPACK 
IMA 2012 (Processing, Packaging 
and Material Handling) um dos fo-
cos é um Seminário Internacional 
“Melhoria da Segurança Alimentar 
na África”. Ora, Itália e sua estrutura 
hoje conturbada preocupada com a 
segurança dos alimentos - na África? 
Sabemos que Segurança Alimentar é 
sutilmente diversa de Segurança dos 
Alimentos, mas o velho continente 
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referênciaS:
- Usina de Inovações. Valter Pieracciani, 
et alli
CLAEQ – Centro Latino Americano p/ 
Excelência e Qualidade e Inovação 
2008 , 219 páginas. Ed. Canal Certo   
- www.ipack-ima.com – No better place 
to trade
- www.embanews.com
- www.americaeconomiabrasil.com.br – 
O milagre brasileiro
- www.abicab.org.br – O futuro do setor 
no Brasil e no mundo

busca certamente expandir seus re-
quisitos normativos e comerciais, na 
aplicação e internacionalização das 
normas BRC, FSSC, ISO 22.000 em 
todos os mercados possíveis e inte-
ressados. As relações de compra e 
venda envolvem todos – é necessi-
dade de sobrevivência e crescimen-
to em quem é competente e busca 
evoluir com responsabilidade, ética, 
educação e técnica.        

Uma luz, nessas tantas siglas a en-
tender, dominar e aplicar é a PAS 220 
(e na área de embalagens temos a PAS 
223...), que especifica exigências / pré-
requisitos a serem estabelecidos, apli-
cados e mantidos em toda organização 
relacionada em processos de produção 
de alimentos. Auxilia no controle de 
riscos e perigos nos fornecedores de 
alimentos e se integra com o HAC-
CP. Estabelecida em 2008, signi-
fica em inglês ‘Especificação para 
Avaliação Pública’ e é aplicada em 
conjunto com a ISO 22.000 e teve 
como origem modelos Kraft, Dano-
ne, Nestlé, Unilever, General Mills, 
e McDonald’s, entre outros. São 
procedimentos, embasados em nada 
mais nada menos do que nos proto-

colos de GMP e Gestão de Qualida-
de, citados na edição anterior (Nov.) 
desta coluna Segurança dos Alimen-
tos. Tais parâmetros das grandes 
indústrias e supermercadistas em 
procurar o mínimo de contamina-
ções e erros em seus fornecedores 
não são apenas ‘protocolos de inten-
ções’ caso não conformidades sejam 
detectadas. Compromisso sério de 
ajustes e follow-up é exigido caso a 
caso, para cumprir os mais diversos 
modelos corporativos em Food Sa-
fety e GMP. Um ‘efeito cascata’ em 
Segurança dos Alimentos, rastreabi-
lidade, detalhes de engenharia, ca-
pacitação e competência de equipes, 
investimento, comunicação para a 
Qualidade, etc. Mercado americano 
por sua vez, se reporta ao código de 
regulamentação federal título 21, 
parte 110, soma-se com protocolos 
GMA (Grocery Manufacturers – 
Food Products Association) Safe 
(Suppliers Audits for Food Excellen-
ce), recomendações AIB, etc. Seguran-
ça dos Alimentos nunca para.  

Dando continuidade ao check list ini-
ciado na edição 151 desta coluna, veja a 
seguir a penúltima parte da lista de 320 

itens das Boas Práticas.  
  
Pense nisso e ótimo 2012!

 José Carlos Giordano
Diretor e consultor Food Safety
JCG Assessoria em Higiene e 
Qualidade
umbrellagmp@terra.com.br

Dra. Daniela Rita Fonseca
Biomédica

Dra. Elen Garcia
Nutricionista

   2.7  - treinamento

ITEM QUESTÕES TÍPICAS

2.8.1 Programa e procedimentos de treinamento estão estabelecidos por escrito?

2.8.2 Registros dos treinamentos aplicados são mantidos para todos os funcionários?

2.8.3 Funcionários que apresentam desempenho insatisfatório recebem retreinamento necessário?

  2.8  - reSponSaBilidade técnica / controleS

ITEM REQUISITOS

2.8.1 Existe uma equipe de Controle de Qualidade definida?

2.8.2 Insumos e produtos são recebidos c/ certificação de qualidade dos fornecedores?

2.8.3 Está estabelecida uma matriz de responsabilidade para os postos chave?

2.8.4 Insumos e produtos são analisados  no recebimento / liberação e esta análise inclui  os parâmetros necessá-
rios para avaliação?

2.8.5 Existem registros de discrepâncias de qualidade e ações corretivas dos desvios?

2.8.6 A empresa dispõe de laboratório sub-contratado auditado em GLP para realização das análises de controle 
de qualidade?

2.8.7 Água utilizada é periodicamente avaliada 6 x 6 meses quanto a sua potabilidade? Gelo? Vapor culinário?

2.8.8 Métodos e procedimentos utilizados para o controle de qualidade são padronizados e reconhecidos, com con-
trole de  documentação?
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 2.9  - eQuipamentoS e utenSÍlioS

ITEM REQUISITOS

2.9.1 Superfícies que contatam alimentos são inertes e não  há risco  de migração constituintes? Há política e ras-
treamento de vidros e estiletes / agulhas?

2.9.2 Superfícies em contato são lisas, não porosas e livres de fendas ou falhas?

2.9.3 Superfícies em contato são livres de recessos, cantos mortos, cotovelos e as soldas são lisas e contínuas?

2.9.4 Equipamentos foram projetados de forma a proteger os alimentos contaminação externa?

2.9.5 Equipamentos são instalados a no mínimo 30 cm do piso?

2.9.6 Equipamentos são instalados de forma a possuir pelo menos 1 metro  de raio livre  ao seu redor?

2.9.7 Esteiras ou trilhos p/ latas, embalagens e ou produtos são feitas de material inerte?

2.9.8 Embalagens são invertidas, sopradas e/ ou lavadas para eliminação de resíduos?

2.9.9 Tubulações estão alinhadas, flangeadas nas paredes e devidamente suportadas?

2.9.10 Após as operações de manutenção os equipamentos são inspecionados e sanitizados previamente ao seu uso, 
com registro?

2.9.11 Recipientes de materiais não conformes tem côr diferenciada?

2.9.12 Manutenção preventiva tem programa escrito, com pessoal, frequência e monitoração adequados?

2.9.13 Inexistem vidros quebrados ou trincados nas janelas e divisórias?

2.8.9 Equipamentos estão em bom estado de conservação, bem como padrões e contra amostras?

2.8.10 Equipamentos de medição são devida e periodicamente aferidos e calibrados, conforme plano mestre?

2.8.11 Registros de resultados de análise e do processo são  feitos e guardados por período de tempo adequado?

2.8.12 Lotes de insumos e produtos são identificados claramente quanto ao status: em Análise: Aprovado ou 
Rejeitado?

2.8.13 São feitas visitas de qualificação de fornecedores, planificadas e  documentadas?

2.8.14 Existem padrões de texto e cor para embalagens e rótulos?

2.8.15 Existe  monitoramento de pontos críticos de controle (HACCP) no processo, documentados?

2.8.16 Áreas encontram  - se limpas, isentas de resíduos e bem mantidas?

2.8.17 Limpeza da área é realizada de tal forma a não gerar pó, respingos d'água ou qualquer outro tipo  
de contaminação?

2.8.18 Áreas ou equipamentos em reparo  são mantidos isolados adequadamente?

2.8.19 Insumos  e produtos são utilizados somente dentro de sua vida útil?

2.8.20 Caixa d'água devidamente tampada passa por limpeza periódica, documentada?

2.8.21 Há estudo de riscos em alergênicos micotoxinas, metais pesados, antibióticos?

2.8.22 Gráficos de controle de processo são controlados, assinados, guardados ?

2.8.23 Existem departamentos específicos de Segurança do Trabalho, Serviço Médico, CIPA , Assuntos Regulatórios 
e/ou normas e padrões e Limpeza?

2.8.24 Área de Qualidade tem conhecimento das portarias MS 1428/93, 326 e 368/97, Manuais Profiqua/sbCTA e 
RDC  ANVISA 275 / 2002?

2.8.25 Áreas de produção de alimentos não são utilizadas para processamento de rações para animais ou qualquer 
produto não comestível?

2.8.26 Existe  grupo definido de Auditoria Técnica, interno, atuante?

 2.10  - produção

ITEM REQUISITOS

2.10.1 O pessoal de manutenção obedece padrão adequado de higiene?

2.10.2 Boas práticas sanitárias e organização  são mantidas nas oficinas de reparos?

2.10.3 Superfícies pintadas ou plastificadas estão em boas condições e permitem fácil limpeza?

2.10.4 Não há excesso de lubrificação?

2.10.5 Ar comprimido quando entra em contato direto com produto tem presença de filtros com remoção de óleo e 
água?

2.10.6 Aparelhos de cloração ou UV são automáticos e equipados com alarme para indicações de falhas?

2.10.7 Linhas de água não potáveis são claramente identificadas e não são conectadas com a linha de água potável?
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2.10.8 Abastecimento das caldeiras é feito com água tratada?

2.10.9 Inexistem aparatos em madeira e amianto?

2.10.10 Se resinas de troca iônica forem utilizadas, são adequadas a tratamento de água potável?

2.10.11 Há ventilação adequada para remover prontamente odores, poeiras e vapores não desejáveis e nem contribui 
para a contaminação do produto?

2.10.12 Áreas de fabricação são mantidas sob fraca pressão positiva, para prevenir a entrada de poeiras?

2.10.13 Sistema fixo ou móvel de aspiração tem projeto e construção sanitário, é corretamente instalado, utilizado, 
limpo e mantido?

2.10.14 Produto em tanques, silos, transportadores,etc. é adequadamente protegido contra contaminação externa?

2.10.15 Procedimento para limpeza CIP contem esquema do circuito (linhas, tanques, bombas, juntas, componentes 
removíveis) e detalhes da sequência, temperaturas e tempos aplicáveis? Validado?

2.10.16 Bombas para limpeza CIP são de potência suficiente para promover a limpeza adequada da linha e dos equi-
pamentos?

2.10.17 Concentração das soluções são periodicamente avaliadas?

2.10.18 O piso de áreas de fabricação em que se usa água tem queda uniforme de maneira a impedir o acúmulo de 
água e contem drenos apropriado

2.10.19 Há instruções claras a respeito da identificação, segregação para retrabalho e disposição de restos de produ-
tos ( uso,destruição ou outra forma de disposição)?

2.10.20 Caçambas coletoras de lixo são mantidas fechadas quando não em uso. São colocadas em piso de concreto 
para facilidade de limpeza. A área sob a caçamba é lavada ou varrida sempre que a caçamba for removida  
e antes da colocação de outra?

2.11  - proteção ao produto

ITEM REQUISITOS

2.11.1 Materiais para coleta de amostra e medição em áreas de produção, são de composição adequada e não 
oferecem risco ao produto?

2.11.2 Instrumentos de controle de processo tais como medidores de tempo, peso, pressão, etc., são calibrados e 
aferidos periodicamente?

2.11.3 Existem peneiras, detectores de metal, etc,  para segurança do produto?

2.11.4 Existe controle para impedir  a utilização e retorno de materiais rejeitados?

2.11.5 Há controle estatístico d processo ou análise de tendência p/ produtos acabados?

2.11.6 São mantidas amostras dos lotes de produção? Rastreabilidade testada?

2.11.7 Linhas seguem padrões de cor da ABNT para água, gás, vapor,etc.?

2.11.8 Há área de segregação (Quarentena) identificada, para revisão e não conformes?

2.11.9 Lâmpadas estão instaladas de forma a não permanecerem  por sobre as linhas de produção ou transporte de 
insumos ou produtos?

2.11.10 Materiais como embalagens de insumos ou produtos são só usados para os fins originalmente concebidos?

2.11.11 Áreas ou equipamentos em reparo são mantidos isolados adequadamente?

2.11.12 Linhas de bebedouros dispõem de filtros?

2.11.13 Cartazes usados são feitos e fixados de maneira profissional?

2.11.14 Inexistem avisos e placas presas com fitas, ou escritos a mão?

2.11.15 Existe fluxograma geral do processo com PCC's identificados?

2.12  - manutenção e utilidadeS

ITEM REQUISITOS

2.12.1 Equipamentos e utensílios de proteção são monitorados de acordo com procedimentos estabelecidos?

2.12.2 Recipientes para matérias primas ou ingredientes e materiais de embalagens são cobertos de maneira  
apropriada?

2.12.3 Tampões das aberturas dos tanques, protetores laterais e coberturas de esteiras transportadoras, etc. estão 
limpos e no lugar?

2.12.4 Materiais de embalagem, produto para retrabalho não são colocados no piso?

2.12.5 O controle da condensação de vapor é efetivo sobre as áreas onde possa gotejar sobre produto?

2.12.6 Não há peças ou partes de metal estranhas ou qualquer outro material estranho nas áreas de fabricação ou 
sobre equipamentos?
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2.12.7 Magnetos p/ proteção de equipamentos, tais como: moinho em geral, trituradores, etc. são inspecionados e 
limpos regularmente?

2.12.8 Quando  material estranho é encontrado na matéria prima , o fornecedor é notificado para identificar e  
corrigir o problema?

2.12.9 Os detectores de metais são testados a intervalos regulares com os padrões apropriados para verificar sua 
eficiência? Detectores de massa / raio X ?

2.12.10 Reparos, manutenção, etc. nas áreas de produção são controladas para evitar contaminações e feitas,  
quando possível, fora dos horários de produção?

 2.14  - limpeza e Sanitização

ITEM REQUISITOS

2.14.1 Existe procedimento escrito ou manual regulamentado sobre limpeza e sanitização de fábrica, utensílios e 
equipamentos, conforme PPHO, por setor?

2.14.2 Materiais para limpeza e sanitização aprovados pelo Ministério  da Saúde estão disponíveis?

2.14.3 Pessoal está devidamente treinado em como usá-los, de forma documentada?

2.14.4 Supervisor das práticas sanitárias possui um "check-list "para avaliar a adequação da limpeza, por setor?

2.14.5 Lubrificantes empregados no processo são de grau alimentício, documentado?

2.14.6 Detergentes, sanitizantes, solventes químicos, etc., são identificados e guardados em lugares específicos ?

2.14.7 Peças, partes de equipamentos ou utensílios são colocados em locais apropriados e não diretamente no piso?

2.14.8 Mangueiras de limpeza são  mantidas enroladas quando não em uso, com pistola de aplicação?

2.14.9 São evitadas escovas de aço, piaçava ou outras  que soltem fragmentos?

2.14.10 Existe um programa de treinamento p/ que os funcionários estejam familiarizados com os conceitos de 5S / 
Housekeeping, documentado?

2.14.11 Luminárias estão limpas e íntegras?

2.14.12 Existe monitoramento microbiológico do ar ambiente e ou condicionado?

2.14.13 Existe controle de limpeza / check list dos veículos?

2.14.14 Refugos e restos de produtos são removidos com  frequência da área de fabricação?

2.14.15 Há relatório de limpeza e sanitização descrevendo as frequência da área de deficiências encontradas e ações 
corretivas tomadas?

2.14.16 Todo o equipamento é limpo para mudança de produto?

2.14.17 Tubulação p/ o sistema CIP e pasteurização é aberta / inspecionada 1 X p/semana para se certificar de que 
os sistemas estão sendo limpos adequadamente?

2.13 - controle de pragaS

ITEM REQUISITOS

2.13.1 Existe procedimento escrito e implantado  para Controle de Pragas, conforme ANVISA RDC 52 / AIB?

2.13.2 É observada a inexistência de evidências de insetos, roedores e pássaros dentro das instalações? Com formu-
lários de registro implantados?

2.13.3 É realizado exame periódico visual ou com luz ultra violeta em locais críticos onde possam existir atividades 
de  roedores?

2.13.4 Praguicidas utilizados são aprovados por lei para uso domissanitário com documentação?

2.13.5 Equipamentos para aplicação dos praguicidas tem boas condições de operação, conservação, pelos terceiros?

2.13.6 Existem atratores adesivos para insetos voadores estrategicamente localizados, com eficiência de lâmpadas 
auditadas?

2.13.7  Atratores adesivos estão em bom estado de limpeza e manutenção, com plano de troca?

2.13.8 Perímetro interno e externo é mantido isento de animais domésticos?

2.13.9 Pessoas que executam os trabalhos são treinadas e orientadas quanto aos cuidados necessários à sua prote-
ção, de maneira documentada?

2.13.10 Veneno contra ratos é colocado somente fora do interior da área fabril?

2.13.11 Raticidas utilizados em áreas externas são colocados em recipientes / porta-iscas projetados para este fim?

2.13.12 Armadilhas e porta-iscas são devidamente numerados, mapeados, sinalizados  e inspecionados periodicamen-
te?

2.13.13 São emitidos eficazes relatórios sobre as atividades de controle de pragas periodicamente, com monitoramen-
to?


