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As Normas da AIB
As Normas Consolidadas da AIB para a Segurança

Alimentar foram publicadas como um instrumento para
permitir aos processadores de alimentos avaliarem os riscos
de segurança alimentar em suas operações e determinarem o
grau de cumprimento em relação aos critérios estabelecidos
nestas Normas. Estas Normas descrevem os critérios e o
método de classificação usados para atribuir um escore
numérico (avaliação) à indústria. Estes critérios são baseados
em princípios gerenciais das seguintes leis e regulamentos: Lei
Federal dos Estados Unidos para Alimentos, Drogas e
Cosméticos (1938); Boas Práticas de Fabricação, CFR Título
21, Parte 110 (1986); Normas Sanitárias das Forças Armadas
dos Estados Unidos; Lei Federal dos Estados Unidos de
Inseticidas, Fungicidas e Raticidas; EC Diretivo 93/43/EEC;
Normas de Segurança Alimentar do Reino Unido (Higiene
Geral dos Alimentos) 1995 (1995/1763); Normas de
Segurança Alimentar do Reino Unido (Controle de
Temperatura) 1995; e Comissão Codex Alimentarius para a
Higiene dos Alimentos - Textos Básicos (1999).

Este documento e o procedimento de classificação
deveriam ser usados pela administração da empresa para auto-
avaliar suas dependências quanto às Normas da AIB. O
protocolo de avaliação deve ser usado para atribuir um escore
numérico à inspeção da instalação e avaliar a eficiência geral
dos programas de segurança alimentar.
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Seção I
Adequação do Programa de Segurança

Alimentar
Esta seção delineia a responsabilidade da administração

em ter programas formalmente documentados que são
necessários para estabelecer e manter um programa eficaz de
segurança alimentar. Estes programas estão detalhados nas
seções II à V deste documento. O sucesso na implementação
destes programas reduzirá o potencial de contaminação de
alimentos na instalação. A eficiência do programa de
segurança alimentar é avaliada pelos processos de auto-
inspeção e ações corretivas, os quais documentam a
manutenção e a melhora contínua dos programas exigidos
para a segurança alimentar.

Seção II
Controle de Pragas

Esta seção descreve os elementos necessários que um
programa formal de prevenção da adulteração dos alimentos
deve ter para ajustar-se a estas Normas Consolidadas. Ela
define os vários tipos de programas, lista os registros
necessários e apresenta os procedimentos específicos a serem
seguidos para evitar a adulteração dos alimentos por pragas,
evidências de pragas ou pesticidas.

Seção III
Métodos Operacionais e Práticas de

Conduta Pessoal
Esta seção apresenta programas e técnicas para proteger

os alimentos da adulteração durante o armazenamento e o
processamento. Ela se refere ao recebimento e armazenamento
das matérias-primas; a transferência e manuseio dos
ingredientes; a aparência operacional; e as práticas
operacionais, de embarque e de conduta pessoal.
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Seção IV
Manutenção para a Segurança Alimentar

Esta seção requer que a empresa tenha um programa de
manutenção preventiva estabelecido e implementado; um
sistema de ordem de serviço de manutenção documentado; e
critérios de desenho sanitário/higiênico para as instalações,
equipamentos e utensílios para evitar a contaminação dos
alimentos provenientes destas fontes.

Seção V
Práticas de Limpeza

Esta seção contém os requisitos para a limpeza
programada das instalações, áreas externas, equipamentos,
utensílios e a limpeza de manutenção associada aos sistemas
elétricos e mecânicos.

Informação Confidencial
Toda a informação obtida pela AIB International durante

a inspeção da instalação ou estabelecimento será tratada como
confidencial entre a AIB International e o cliente. O relatório
de inspeção será fornecido ao cliente sob um código designado
pela AIB. Exceto quando exigido por lei, a AIB International
não divulgará nenhuma informação ou o relatório da inspeção
a terceiros sem uma autorização por escrito do cliente.

Uso das Normas para Auto-inspeção:
A Equipe de Inspeção

A gerência deve inspecionar todas as instalações pelo menos
uma vez por mês. Deve ser feito um relatório formal de todas
as observações da inspeção. A equipe de inspeção deve ser
constituída pelo Gerente da Empresa e um representante de
cada um dos seguintes departamentos: produção, manutenção,
controle de qualidade, limpeza/higiene, recepção e
armazenagem. O objetivo de formar esta equipe é ter membros
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na equipe com diferentes níveis de educação, experiência e
responsabilidade, trabalhando juntos com interesses comuns
em relação à segurança alimentar durante a inspeção. Este
procedimento terá vários benefícios, entre eles se destacam:

1. A equipe é uma clara representação do
comprometimento da gerência para com os problemas
relacionados à segurança alimentar. Enfatiza que esta
atividade é importante e é uma função essencial das
responsabilidades da empresa fabricar um produto
seguro.

2. A equipe ajuda na troca de informação entre seus
membros a fim de que estes sejam capazes de descobrir
e reagir aos problemas de segurança alimentar.
Também auxilia a equipe a focar-se em como o sistema
gerencial, o plano de políticas da empresa e o
treinamento dos empregados pode e realmente afeta
o sistema de segurança alimentar.

Tipos de Auto-inspeção
Há dois tipos de auto-inspeção. O primeiro é a inspeção

diária, realizada por cada supervisor em sua área de
responsabilidade, tais como a linha de produção ou outra área
da instalação pela qual o supervisor é responsável. O Gerente
de Higienização/Higiene da empresa, o Gerente/Supervisor
de Garantia da Qualidade e outras pessoas nomeadas deveriam
inspecionar toda as instalações diariamente para evitar riscos
antes do início das atividades e durante o processamento. Deve
ser feita uma pequena lista dos defeitos encontrados para
imediata correção, conforme exigido. O segundo tipo deve
ser a inspeção periódica formal das instalações realizada pela
equipe de gerência multidisciplinar, supervisores e
empregados em suas respectivas áreas de responsabilidade.

O tempo de inspeção deveria ser curto e a inspeção deveria
ser objetiva para que se tenha um melhor aproveitamento. É
preferível uma inspeção de duas horas, extremamente objetiva
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em uma determinada área do que uma inspeção mais longa
que interfira nas outras atividades dos membros da equipe ou
que faça com que os membros da equipe percam o enfoque
principal ou o interesse. Conforme observado anteriormente,
a equipe deveria incluir aqueles supervisores cujas áreas de
responsabilidade irão ser inspecionadas. A inspeção deveria
ser usada também para treinar os empregados nos bons
procedimentos e nas práticas para a segurança alimentar. Ela
deve ser documentada e as discrepâncias anotadas. Para cada
divergência, estabelecer a ação corretiva necessária, pessoa(s)
responsável (is), data estimada da correção e data real da
conclusão. A alta gerência é responsável pela revisão da
documentação e em proporcionar os recursos necessários para
corrigir as falhas que foram encontradas durante a inspeção
daqueles itens que apresentarem uma falha do programa ou
um risco para a segurança alimentar quando distribuídos ao
mercado.

Realização da Auto-inspeção
A equipe de inspeção deveria conduzir a auto-inspeção da

instalação no mínimo uma vez por mês. Se a instalação é
pequena ou tem apenas uma linha ou sistema de produção,
toda a instalação deveria ser revisada durante a inspeção. Se
a instalação for grande, talvez seja necessário dividi-la em 2,
3 ou 4 zonas de inspeção. Se uma área for inspecionada a
cada semana, significa que toda a instalação será inspecionada
ao final de um ciclo de 2, 3 ou 4 semanas. Se a instalação for
dividida em setores, cada setor deveria ser definido e
inspecionado conjuntamente de uma maneira lógica.
Exemplos: sistema de armazenagem a granel, armazém de
matéria-prima, processamento (dividido por linha de produto,
ex.: linha 1, linha 2, etc.), empacotamento, armazenagem do
produto acabado, áreas de apoio (manutenção, vestiários,
banheiros, etc.), áreas externas e telhado ou outras divisões, de
acordo com a divisão de responsabilidades dentro da empresa.
Isto ajudará na correlação dos perigos encontrados para a
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segurança alimentar durante a inspeção com a área
inspecionada e com o pessoal responsável.

Preparativos para a Inspeção
Os membros da equipe de auto-inspeção deveriam estar

previamente preparados para esta atividade, tendo revisado
completamente os requisitos que constam nestas Normas e
examinado os relatórios das inspeções anteriores. A inspeção
não deveria ser interrompida. Os membros da equipe deveriam
focar exclusivamente na inspeção durante toda a sua duração.
Se a instalação for grande, a inspeção deveria se concentrar
em áreas selecionadas e estas áreas deveriam ser
minuciosamente inspecionadas. É importante que a equipe
seja minuciosa na inspeção, usando os critérios mencionados
nas Normas da AIB.

Os membros da equipe deveriam estar vestidos em
uniformes da empresa com todas as ferramentas adequadas à
inspeção, incluindo lanterna, espátula, ferramentas para
desmontar equipamentos, gravador ou papel para anotações
e equipamentos de segurança. Eles deveriam seguir todas as
políticas da empresa que forem aplicáveis.

Anotações da Inspeção
Um dos membros da equipe deveria estar incumbido de

fazer as anotações pela equipe. Esta pessoa é denominada
neste documento como o relator. A inspeção deveria ser
sistemática. Comece por uma área como a recepção, vá se
deslocando pela instalação, ou linha de produção, numa
seqüência lógica. As anotações deveriam ser feitas de tal forma
que estabeleçam relação direta com a área inspecionada. Isto
permitirá à equipe gerencial usá-las para definir quais as áreas
da instalação ou práticas que apresentam os maiores riscos
para a segurança alimentar.
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É importante que o relator anote todas as observações feitas
pela equipe. A equipe deve discutir as observações para que
todos os membros entendam os riscos observados, a
necessidade de correção e que mudanças no sistema de
administração podem ser feitas para evitar que os problemas
ou riscos reapareçam. Cada observação anotada deveria ser
codificada conforme a categoria estabelecida nas Normas da
AIB, que são:

1. (AP) Adequação do Programa de Segurança
Alimentar

2. (CP) Controle de Pragas

3. (MO) Métodos Operacionais e Práticas de
Conduta Pessoal

4. (MS) Manutenção para a Segurança Alimentar

5. (PL) Práticas de Limpeza

6. (COM) Comentário - Não uma deficiência, mas
geralmente a declaração de um fato, não
requerendo nenhuma ação.

O relator deveria também identificar cada observação com
uma das seguintes palavras: “Sério”, “Insatisfatório” ou
“Melhora Necessária”, se a observação da inspeção condiz
com a definição apresentada nas Normas da AIB.

Definições
Insatisfatório: Perigo iminente para a segurança

alimentar, falha do programa ou desvio
das Boas Práticas de Fabricação (BPF ou
GMP - Good Manufacturing Practices,
por suas siglas em inglês)

Sério: Perigo potencial importante para a
segurança alimentar ou risco de falha do
programa

Melhora Risco potencial, omissão parcial do
programa
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Necessária: Ou quaisquer resultados (falhas)
encontrados na segurança alimentar que
não condizem com as Boas Práticas de
Fabricação. Se este risco, omissão ou falha
não for corrigido, pode levar à falha do
programa.

Deve: Uma exigência, de acordo com as Normas
da AIB

Deveria: Uma recomendação, de acordo com as
Normas da AIB

Zona de Produto: A área exposta diretamente acima da
matéria-prima, produto ou material
intermediário e/ou produtos alimentícios
terminados não embalados,
equipamentos de processamento e/ou
superfícies dos equipamentos em contato
com o alimento.

Área de Produto: O área próxima da zona de produto.

O Sistema de Classificação da AIB para
Segurança Alimentar:

O Uso do Sistema de Pontuação
Ao terminar a inspeção, o relator deve numerar todas as

observações da inspeção e transcrevê-las (informar os números
dos itens) para o formulário “Resumo da Análise de
Classificação da AIB” (Apêndice I) na coluna “Relação das
deficiências de acordo com a numeração dada no relatório”.
Os números dos itens deveriam ser colocados no formulário
de Resumo na categoria adequada. Todo item considerado
“Sério” ou “Insatisfatório” deveria ser colocado no quadro
de classificação sob a designação correspondente.

Isto é necessário para que o relator possa atribuir uma
pontuação correta para cada categoria (não incluir nenhum
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item considerado como Comentário). O relator e a equipe
deveriam reler as observações da inspeção escritas no relatório
para garantir que a categoria e a classificação foram anotadas
corretamente. Estas etapas permitirão que o relator e a equipe
de inspeção analisem as anotações da inspeção de acordo com
os critérios das Normas da AIB e possam traduzí-las em um
escore numérico.

O relator deveria, então, atribuir um valor a cada categoria
dentro do intervalo dado nas níveis de classificação do sistema
de pontuação, mencionadas na seção abaixo. Este valor deveria
estar relacionado ao pior item (de maior risco) para segurança
alimentar em cada categoria. Por exemplo, as observações da
inspeção podem indicar que um risco deveria ser classificado
como “Insatisfatório”, “Sério”, “Melhora Necessária/Risco
Potencial” ou “Necessidade de Pequenas Melhoras”.

O número total de itens e o grau de severidade do(s) pior(es)
item(ns) determinará(ão) se o escore da categoria está no topo
ou na base do intervalo de pontuação em cada classe. Os escores
das categorias deveriam ser em incrementos de cinco pontos.
Se um item de uma categoria é classificado como “Sério” ou
“Insatisfatório”, os pontos naquela categoria deverão cair dentro
do intervalo adequado.

Os escores para a categoria “Adequação do Programa
de Segurança Alimentar” precisam ser consistentes com
as observações e análises registradas para as outras quatro
categorias, em critérios de avaliação, resultados e em valor
de pontos. Isto é importante, pois permitirá uma análise
objetiva dos programas ou práticas que permitiram ou
causaram as deficiências observadas durante a inspeção. O
escore total da inspeção (de toda a instalação) é a soma de
todos os escores das categorias.

Classificação do Sistema de Pontuação
O seguinte sistema de pontuação será usado para atribuir

escores para as categorias:
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Necessidade de Pequenas Melhoras,
sem potencial para contaminação ....... 180 - 200

Alguma Melhora Necessária,
perigo em potencial ............................. l60 - 175

Deficiências Sérias (ver definição) ........... 140 - 155

Deficiências Insatisfatórias (ver definição) .....< 140

Se um item insatisfatório foi detectado, se um programa
gerencial é insatisfatório por definição ou se uma das
categorias teve um escore abaixo de 140 pontos, a classificação
total será “Insatisfatório”, independente do total de pontos.

Classificação da Instalação
A instalação deve receber uma classificação, baseada no

total de pontos recebidos, seguindo os intervalos numéricos
abaixo:

Superior .......................... 900 - 1000

Excelente .......................... 800 - 895

Satisfatório ........................ 700 - 795

Insatisfatório ........................... < 700

Relatório da Inspeção e Plano de Correção
Após o conhecimento do escore e a discussão do relatório,

um plano para a redução dos riscos na segurança alimentar
deveria ser implementado. Este plano não deveria apenas
concentrar-se na correção do item ou itens deficiente(s), mas
também na melhora do sistema de administração para evitar
que a(s) deficiência(s) reapareça(m).

Reconhecimento Público
Será conferido um Certificado de Reconhecimento após

cada inspeção que resulte na classificação “Superior” ou
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“Excelente” de acordo com o sistema de critérios e classificação
descritos nas Normas Consolidadas da AIB para a Segurança
Alimentar.

Será emitido um Certificado de Participação às instalações
que alcançarem um escore “Satisfatório” de acordo com o
sistema de critérios e classificação da AIB.
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I. Adequação do Programa de Segurança
Alimentar

A. A responsabilidade e autoridade para assegurar o
cumprimento às leis reguladoras governamentais,
federais, estaduais, e/ou qualquer outra lei ou orientação
reguladora devem ser claramente atribuídas à uma pessoa
ou pessoas competentes (a nível de supervisão). Um
organograma funcional deve ser mantido. Uma pessoa
competente a nível de supervisão deve assegurar que todos
os empregados sejam conhecedores de suas
responsabilidades e que mecanismos estejam à disposição
para monitorar a eficácia de suas operações. A empresa
deve ter um sistema à disposição para assegurar o acesso
à legislação pertinente; a questões sobre segurança
alimentar; progressos científicos, técnicos e legislativos;
e códigos de práticas da indústria. Este sistema pode ser
um sistema mantido a nível de corporação ou ser mantido
a nível de cada empresa.

B. Os departamentos responsáveis pela implementação da
higiene/limpeza, controle de qualidade ou garantia de
qualidade devem estabelecer procedimentos por escrito
ou instruções de trabalho que descrevam as
responsabilidades específicas de cada gerente de
departamento e empregados em um Manual de Qualidade.

1. Estes procedimentos e as instruções de trabalho serão
definidos nas descrições das tarefas e
responsabilidades nos quais também estarão escritos
as providências adequadas para suprir a ausência de
empregados-chave.

2. Este Manual de Qualidade deveria expressar o
comprometimento da empresa com a qualidade e
deveria ter um alcance que englobe e implemente as
exigências descritas nestas Normas.
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3. O Manual de Qualidade deveria estar prontamente
disponível ao pessoal competente e a administração
da empresa deve rever regularmente seu sistema de
qualidade e produção para assegurar contínua eficácia
e adequação.

4. O Manual de Qualidade deve incluir uma declaração
da política de qualidade, claramente definida e
documentada, que expresse a intenção da empresa em
cumprir com as suas obrigações em produzir produtos
seguros e legais, e sua responsabilidade para com os
seus clientes. A alta gerência da empresa deve
demonstrar seu comprometimento em relação à
implementação da Política de Qualidade da
Companhia, assinando tal documento. Todos os
supervisores e pessoas-chave devem entender e
implementar esta política, que deve ser também
transmitida a todos na empresa e revisada
regularmente.

C. Todas as instalações de alimentos devem estabelecer um
comitê formal de segurança alimentar. Este comitê deveria
ser multidisciplinar, no que diz respeito a seus membros, e
operar numa frequência predeterminada, assegurando que
inspeções completas de todas as instalações sejam
realizadas pelo menos uma vez por mês. Os registros de
cada inspeção são uma parte essencial deste requisito e a
documentação contendo as tarefas específicas a serem
cumpridas e as operações já realizadas deve ser mantida.
Inspeções de seguimento deveriam ser feitas para
assegurar que os itens encontrados durante as inspeções
foram corrigidos.

Além disso, a empresa deve auditar aqueles sistemas e
procedimentos que sejam críticos à segurança, legalidade
e qualidade do produto para assegurar que eles estão
disponíveis e são apropriados e cumpridos. As auditorias
devem ser programadas e suas abrangências e frequências
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devem ser estabelecidas de acordo com os riscos
associados com a atividade. As auditorias internas devem
ser realizadas por auditores competentes, que deveriam
ser independentes da área de operação sendo avaliada. Os
resultados da auditoria interna devem ser informados ao
pessoal responsável pela atividade auditada. As ações
corretivas e o tempo limite para a implementação devem
ser combinados entre os responsáveis. Um registro de
todas as auditorias internas programadas e das ações
corretivas associadas deve ser mantido. As ações
corretivas devem ser verificadas para assegurar uma
execução satisfatória.

D. Todos os departamentos diretamente envolvidos na
implementação da segurança alimentar devem ter um
orçamento e apoio, apropriados para manter a devida e
oportuna aquisição de ferramentas, materiais,
equipamentos, dispositivos de monitoramento, produtos
químicos e pesticidas adequados.

E. Um Programa Mestre de Limpeza (ver Apêndice) para
as tarefas de limpeza periódicas e para as tarefas de
limpeza diárias (“housekeeping”) deve ser cumprido de
acordo com um plano escrito formalizado. O programa
tem que especificar a frequência, a pessoa ou o
departamento responsável e a avaliação pós-limpeza, e deve
estar atualizado. Este programa deveria incluir as áreas
externas, os prédios, os sistemas de drenagem, os utensílios
e os equipamentos, incluindo os equipamentos de
refrigeração.

As tarefas de limpeza deveriam estar divididas em três áreas
gerais e incluídas no programa adequado:

Programa Mestre de Limpeza

Programa Mestre de Limpeza

Programa de “Limpeza Diária”

Tarefas periódicas de “limpeza
profunda”, não realizadas diariamente

Limpeza de manutenção

Tarefas de limpeza diárias
(“housekeeping”)

Tipo de Tarefa Programa Adequado
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F. Procedimentos detalhados para a limpeza dos equipamentos
devem ser desenvolvidos para ajudar no treinamento do
pessoal e na manutenção do nível de higiene dos
equipamentos. Estes procedimentos escritos devem ser
desenvolvidos e utilizados para a limpeza de todos os
equipamentos usados para a armazenagem, processamento
e empacotamento dos alimentos, para todas as áreas do
prédio e para as áreas externas.

G. Inspeção e documentação do recebimento de materiais:

1. O departamento apropriado deve manter
procedimentos documentados para a inspeção das
matérias-primas a serem recebidas.

2. A fim de assegurar a integridade do produto, pessoal
treinado, utilizando equipamentos apropriados, deve
inspecionar todos os veículos de entrega, as matérias-
primas e os materiais de embalagem. Estas inspeções
dos materiais a serem recebidos devem incluir
revisões para detectar a presença de infestação de
pragas e outros materiais questionáveis.

3. As entregas a granel, de materiais secos e líquidos,
devem incluir uma inspeção visual antes e depois da
descarga. Tudo o que for encontrado deve ser
documentado.

4. Devem ser mantidos registros indicando a data do
recebimento, a transportadora, o número do lote, a
temperatura (quando exigida), a quantidade e a
condição do produto.

5. As matérias-primas suscetíveis a micotoxinas,
microorganismos patogênicos ou autólises por abuso
da temperatura deveriam ser segregadas e seguir um
procedimento escrito diferenciado com uma
documentação apropriada.

H. Especificações apropriadas para as matérias-primas,
materiais de embalagem, produtos acabados e produtos
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intermediários ou semi-processados devem estar
arquivadas. As especificações devem ser adequadas e
precisas e devem assegurar cumprimento com as
exigências legislativas relevantes e com a segurança
alimentar. As partes relevantes, quando necessário, devem
estar formalmente de acordo com as especificações, as
quais devem ser revisadas periodicamente.

I. Devem ser mantidos os resultados das análises/ou cópias
das garantias ou certificados dos fornecedores que
comprovem a conformidade com os regulamentos
federais ou outras leis governamentais, orientações ou
“Níveis de Ação de Defeitos” (Defect Action Level, por
sua sigla em inglês) das matérias-primas, materiais de
embalagem e produtos acabados.

J. Todas as empresas processadoras de alimentos devem
estabelecer um programa de Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle (APPCC ou HACCP - Hazard
Analysis Critical Control Point, por sua sigla em inglês).
O programa HACCP deve ter o comprometimento da alta
gerência. Uma equipe multidisciplinar deve ser
estabelecida e o líder da equipe deve estar treinado e capaz
de demonstrar competência no entendimento e aplicação
dos princípios HACCP. Os membros da equipe HACCP
devem ter treinamento e experiência adequados.

Antes do desenvolvimento do plano HACCP, todas as
empresas de alimentos devem ter implementado e
documentado os programas de pré-requisitos. Estes
programas incluem, mas não se restringem a: limpeza e
saneamento/higiene; Boas Práticas de Fabricação e práticas
de conduta pessoal; controle de pragas; manutenção
preventiva; controle químico; reclamações dos
consumidores em relação à segurança alimentar; “recall”
e rastreabilidade; especificações dos materiais e controle
da documentação relacionada às especificações; avaliação,
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seleção e manutenção dos fornecedores; e recebimento,
armazenamento e distribuição.

O sistema HACCP deve ser específico quanto a sua
aplicação, prático na implementação e eficaz no controle
dos riscos identificados na operação. Através deste
sistema, a empresa deve ser capaz de demonstrar um
controle eficaz de todas as operações realizadas. Os sete
princípios do HACCP devem ser seguidos e estes
consistem dos seguintes pontos:

1. Descrever cada produto manufaturado e identificar os
riscos inerentes aos itens em elaboração. Uma avaliação
de riscos deve ser incluída e deve identificar a natureza
de tais riscos de forma que sua eliminação ou redução
a níveis aceitáveis seja essencial à produção segura
dos alimentos. Os seguintes pontos deveriam ser
considerados, sempre que possível, quando a análise
de riscos estiver sendo feita:

a. A provável ocorrência dos riscos e a gravidade de
seus efeitos adversos à saúde.

b. Uma avaliação qualitativa e/ou quantitativa da
presença de riscos biológicos, químicos e/ou
físicos.

c. A sobrevivência e a multiplicação de
microorganismos que causam preocupação.

d. Quaisquer condições que levem às condições
acima citadas.

O estudo da análise de risco deve ser realizado
para todos os produtos, tanto velhos como novos,
para identificar e avaliar todos os perigos potenciais
para a segurança e os riscos associados. Este estudo,
quando apropriado, pode incluir experimentos e
testes realizados pela empresa para verificar que a
formulação e os processos de fabricação do
produto são capazes de produzir um produto
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seguro e legal. Quaisquer produtos, processos ou
equipamentos novos também deveriam estar
sujeitos a esta análise de risco durante a fase de
Pesquisa e Desenvolvimento para identificar e
avaliar os potenciais perigos para a segurança e os
riscos associados.

2. Determinar os Pontos Críticos de Controle (PCC ou
CCP - Critical Control Point, por sua sigla em inglês)
e identificar o procedimento para o controle do risco.
Os PCCs, identificados em relação à operação, devem
ser controlados e monitorados dentro de limites críticos
predeterminados.

3. Identificar os limites críticos, associados a cada PCC,
necessários para controlar cada risco identificado.

4. Especificar a frequência do monitoramento e designar
a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelo teste.

5. Estabelecer e documentar os procedimentos de desvio
(ou não conformidade).

6. Estabelecer e documentar os procedimentos de
verificação.

7. Manter a documentação dos procedimentos, dos
registros de cumprimento e das ações corretivas
eficazes resultantes de uma não-conformidade.

Todos os processos e linhas de processo devem estar
sob o sistema HACCP e cada plano HACCP deve ser
adequadamente revisado. Esta revisão deveria ocorrer,
no mínimo, uma vez ao ano.

K. O Departamento de Recursos Humanos deve criar
procedimentos específicos e por escrito para fornecer um
treinamento em segurança alimentar a todo pessoal,
incluindo empregados novos, e manter um registro da
conclusão e dos participantes do treinamento. Este
treinamento incluirá a política de pessoal que foi escrita
para os empregados da empresa. Um treinamento de
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atualização deveria ser dado anualmente. Antes de começar
os trabalhos, o pessoal temporário e os contratados externos
devem ser treinados adequadamente e devem ser
supervisionados durante todo o período de trabalho.

L. Um programa formal, por escrito, deve ser estabelecido
para a avaliação das reclamações dos consumidores,
particularmente aquelas relacionadas à adulteração. Este
programa deve estar de acordo com as políticas da
empresa e deveria incluir a difusão rápida da informação
referente às reclamações a todos os departamentos
responsáveis pela implementação do programa de
segurança alimentar. A informação referente às
reclamações deve, quando apropriado, ser usada para
evitar a recorrência e implementar melhoras contínuas
para a segurança, legalidade e qualidade do produto.
Ações relacionadas à seriedade e a frequência dos
problemas identificados devem ser tomadas rapidamente
e eficazmente.

M. Um programa formal de “recall” (retorno) deve estar
disponível para todos os produtos sendo produzidos. Um
procedimento por escrito deveria estar arquivado e deve
ser regularmente revisado e, se necessário, reeditado para
assegurar que esteja atualizado. Todos os produtos devem
ser codificados e o registro do número do lote ou “batch”
deve ser mantido. Os registros de distribuição devem ser
mantidos para identificar o ponto inicial de distribuição
para facilitar a segregação e o “recall” de lotes específicos.
O programa de “recall” deveria ser testado a cada seis
meses e o teste deveria ser documentado. Como parte do
programa de “recall” e rastreabilidade do produto, a
empresa deve identificar adequadamente todas as
matérias-primas e ser capaz de localizar o produto em
processo e o produto acabado em todos os estágios durante
o processamento, armazenamento, expedição e, quando
apropriado, distribuição ao cliente. Quando retrabalho ou



20

qualquer operação de retrabalho for realizada, a
rastreabilidade deve ser mantida e os procedimentos
devem ser implementados para garantir a segurança,
legalidade e qualidade do produto acabado.

N. Procedimentos claros para o controle de produtos não
conformes (fora do padrão) tais como produtos em
processo, produtos acabados ou produtos devolvidos
devem estar disponíveis e ser compreendidos por todo o
pessoal autorizado. Estes procedimentos deveriam incluir
uma classificação como: rejeição, aceitação com
restrições ou reclassificação para um uso alternativo.
Ações corretivas devem ser tomadas de acordo com a
seriedade do risco identificado. Deve ser mantida a
documentação adequada destas ações corretivas. Todos
os produtos não conformes com o padrão devem ser
manuseados ou descartados de acordo com a natureza do
problema e/ou as exigências específicas do cliente. O
descarte de materiais não conformes deveria ser
controlado para assegurar que os estoques estejam
ajustados de forma a facilitar um processo de “recall”.
Os materiais estragados ou destruídos deveriam ser
registrados e ajustes nos registros de estoque dos produtos
deveriam ser feitos, a fim de prestar contas dos materiais
estragados ou destruídos.

O. Cada empresa processadora de alimentos deve estabelecer
um procedimento para lidar com os fiscais do governo
ou inspetores públicos e auditores terceirizados. Este
procedimento deveria incluir:

1. A(s) pessoa(s) encarregada(s) de acompanhar todos
os inspetores

2. A política da empresa com relação a fotografias

3. A política da empresa com relação a registros e
amostras
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P. Registros de processamento devem ser mantidos e devem
conter informações suficientes para cumprir com os
regulamentos governamentais.

1. Isto é atingido através de procedimentos operacionais
por escrito, instruções e documentos de referência
para verificar que os processos e os equipamentos
empregados são capazes de produzir de forma
consistente produtos seguros e legais, com as
características de qualidade desejadas.

a. Estes documentos de referência, procedimentos
detalhados e instruções por escrito devem cobrir
todos os processos críticos relacionados à
segurança, legalidade e qualidade dos produtos.
Os documentos devem ser legíveis, não ambíguos
e suficientemente detalhados para permitir que o
pessoal apropriado possa associá-los com o
processo correspondente. Os documentos devem
ser de fácil acesso em todos os momentos. Eles
devem ser adequadamente autorizados e ter a
versão correta mantida num arquivo.

b. A empresa deve manter registros originais e
legíveis para demonstrar o controle eficaz da
segurança, legalidade e qualidade dos produtos.
A empresa deve ter à disposição os procedimentos
para comparação, revisão, manutenção,
armazenagem e recuperação de todos os registros
pertencentes à segurança, legalidade e qualidade
dos produtos. Os registros devem ser mantidos
em boas condições por um período de tempo
adequado e definido para que possam ser
revisados. Quaisquer modificações ou emendas
nos registros deveriam ser apropriadamente
autorizadas.

2. Caso haja modificações na formulação dos produtos,
nos métodos de processamento, nos equipamentos ou
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no empacotamento, a empresa deve, quando
apropriado, restabelecer as características do processo
e validar os dados do produto para garantir a
segurança, legalidade e qualidade dos mesmos. A
razão para quaisquer mudanças ou correções
(emendas) nos documentos críticos para os sistemas
e procedimentos relacionados à segurança, legalidade
ou qualidade dos produtos deve ser registrada. Um
procedimento para garantir que a documentação
obsoleta seja revogada e, se for o caso, substituída
por uma versão revisada deveria estar implementado.

3. Em caso de falha do equipamento ou desvio no
processo, procedimentos devem estar à disposição
para estabelecer o “status” de segurança alimentar do
produto, antes deste ser liberado para posterior
processamento ou distribuição. A empresa deve
assegurar que existam procedimentos pré-
estabelecidos para investigar a causa de não-
conformidades significativas em relação aos padrões,
especificações e procedimentos, que são críticos para
a segurança, legalidade e qualidade do produto. Ações
corretivas devem ser tomadas em um tempo razoável
a fim de prevenir futuros casos de não-conformidade.
Todo e qualquer plano de ações corretivas relacionado
à segurança, legalidade ou qualidade deve ser
aprovado apenas por pessoal que tem definida a sua
responsabilidade por essas áreas de controle. Este
pessoal deve também ser responsável em verificar que
o plano de ações corretivas foi completado
satisfatoriamente. As ações corretivas devem ser
documentadas precisamente, indicando a
responsabilidade e a prestação de contas pela sua
execução.

4. A empresa deve realizar ou terceirizar análises que
sejam críticas à segurança, legalidade e qualidade do
produto, usando procedimentos e instalações
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apropriados. Procedimentos para assegurar a
confiabilidade nos resultados dos testes devem estar
à disposição. O pessoal que realiza as análises deve
ser adequadamente qualificado e/ou treinado e deve
ter competência para fazer as análises exigidas.

Q. A empresa deve ter documentados os procedimentos para
avaliação, seleção e manutenção dos fornecedores
aprovados, de alimentos e serviços, que afetam a
qualidade e a segurança alimentar do produto. É exigida
uma lista atualizada de fornecedores aprovados e não-
aprovados. Os procedimentos devem definir como lidar
com as exceções, como por exemplo, o uso de produtos
ou serviços quando a inspeção ou o monitoramento não
foram realizados. Estes procedimentos devem incluir
critérios claros para a avaliação inicial e contínua e os
padrões de desempenho exigidos. A avaliação pode ser
realizada na forma de um monitoramento do desempenho
através de verificações internas, certificados de análises
ou até uma inspeção do fornecedor, se apropriado. A
avaliação do fornecedor pode incluir a avaliação dos
sistemas HACCP, informação sobre a segurança do
produto e exigências legais. Os métodos e a frequência
desta avaliação deveriam estar baseados nos riscos para
a organização. Quando a empresa realiza ou terceiriza
análises críticas à segurança, legalidade e qualidade do
produto, o laboratório deve ser credenciado por um órgão
competente independente.

R. Uma política para o manuseio de vidro e plásticos frágeis
ou duros deve ser escrita e implementada. Esta política
deveria afirmar que nenhum vidro ou plásticos frágeis
serão usados nas dependências, exceto quando
absolutamente necessário. A política deveria dizer
também que nenhum tipo de vidro deveria ser trazido
para dentro das instalações nos pertences pessoais dos
empregados. Ainda na política deveriam haver
procedimentos que esclareçam como lidar com qualquer
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vidro que se quebre dentro da instalação. Estes
procedimentos deveriam também tratar de qualquer
plástico duro ou frágil que venha a quebrar no local onde
possa por em perigo o produto. Além disso, deveria ser
elaborada uma lista dos vidros e plásticos frágeis
essenciais; estes itens deveriam ser checados regularmente
para assegurar que qualquer quebra acidental venha a ser
observada.

S. Um programa formal de manutenção preventiva e um
sistema de ordem de serviço deve ser utilizado para
priorizar os elementos identificados como problemas de
manutenção estrutural, dos equipamentos ou dos
utensílios que podem causar adulteração alimentar. A
empresa deve assegurar que a segurança e a legalidade
do produto não são colocadas em risco durante as
operações de manutenção.

T. As empresas processadoras de alimentos devem
estabelecer um programa formalizado para o controle de
bactérias, leveduras e mofo, se exigido. Os registros de
análises de laboratório e/ou amostras ambientais devem
ser mantidos pelo departamento apropriado, se exigido.
Os laboratórios localizados dentro da empresa, quando
houverem, não devem por em risco a segurança do
produto.
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II. Controle de Pragas
A. As empresas devem manter um programa preventivo

formalizado de controle de pragas. O programa de
controle de pragas pode ser realizado por pessoal interno
treinado ou por um serviço externo contratado. A empresa
deve ter procedimentos escritos delineando os requisitos
do programa para reduzir o potencial de contaminação
do produto pela ação das pragas ou o uso de materiais e/
ou procedimentos designados ao controle de pragas. As
ações para o controle de pragas devem ser sempre
conduzidas em total conformidade com as exigências
regulamentares da agência controladora de tais
procedimentos. Além disso, os programas e
procedimentos específicos incluirão, no mínimo:

1. As aplicações de pesticidas dentro das instalações ou
nas áreas externas das instalações serão feitas por um
profissional na aplicação dos pesticidas (denominado
neste documento como técnico), contratado e
licenciado, ou por um empregado da empresa
adequadamente treinado ou licenciado, quando tais
provisões de licenciamento são exigidas por regras
governamentais. Na ausência de tais exigências
regulamentares, os técnicos têm que demonstrar que
receberam um treinamento adequado para o uso
devido e seguro dos materiais de controle de pragas.
Este treinamento pode ser comprovado pela
participação em seminários reconhecidos, com
adequada documentação disponível. Em alguns países,
o técnico sem a licença pode ser capaz de trabalhar
sob a supervisão de um técnico licenciado. Os
pesticidas classificados como “Uso Restrito” somente
devem ser usados por técnicos treinados e licenciados
no controle de pragas, quando a licença for exigida
pelas leis governamentais.
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2. A empresa atendida por pessoal interno (técnico(s)
licenciado(s) ou treinado(s) na aplicação de
pesticidas) deve:

a. Manter um arquivo com as amostras dos rótulos e
informação sobre os dados de segurança química
para cada pesticida usado. Os registros de uso dos
pesticidas, bem como os registros de manutenção
dos equipamentos de segurança e proteção usados,
devem ser mantidos.

b. Seguir e impor os procedimentos escritos para a
aplicação de todos os pesticidas.

c. Manter registros precisos da aplicação de
pesticidas conforme descrito na seção 3.d. abaixo.

3. A empresa atendida por uma companhia licenciada
para o controle de pragas deve manter o que segue:

a. Um contrato que descreva os serviços específicos
a serem prestados, incluindo os materiais a serem
usados, métodos, precauções e informação sobre
os dados de segurança química dos produtos, de
acordo com os regulamentos governamentais.

b. Amostras dos rótulos de todos os pesticidas
usados. As amostras dos rótulos devem ser
mantidas em arquivo pelo tempo especificado pelo
regulamentos.

c. Registros precisos e completos dos serviços
prestados, descrevendo os atuais níveis de
atividade das pragas e as recomendações de
esforços adicionais que precisam ser tomados para
corrigir as condições potenciais que permitem a
atividade de pragas.

d. Uma documentação precisa de todas as aplicações
de pesticidas, incluindo raticidas, feitas dentro e
ao redor das instalações. Esta documentação deve
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ser feita de acordo com os regulamentos
governamentais e precisa ter registrada, no mínimo:

i. Materiais aplicados

ii. Organismo alvo

iii. Quantidade aplicada

iv. Área específica onde o pesticida foi aplicado

v. Método de aplicação

vi. Porcentagem ou dosagem de aplicação

vii. Data e hora do tratamento

viii. Assinatura do técnico

e. Uma cópia atualizada do seguro de
responsabilidade civil e a comprovação da licença
atualizada do técnico, onde a licença for exigida.

B. Todas as empresas devem estabelecer programas
preventivos eficazes para a eliminação de pragas. A
eficácia dos programas será medida pela falta de
observação de atividades e evidência da presença de
pragas. Procedimentos específicos incluem, mas não se
limitam a:

1. Colocação de ratoeiras (armadilhas) com iscas nas
partes externas para o controle (ou monitoramento)
de camundongos e ratos. Estas ratoeiras com iscas
deveriam seguir padrões de resistência à adulteração
ou manuseio e devem estar convenientemente
posicionadas, presas no local, trancadas e
adequadamente rotuladas de acordo com as exigências
regulamentares. As ratoeiras com iscas devem ser
instaladas ao redor do perímetro externo da instalação,
a intervalos de 15-30 metros (50-100 pés). Quando
permitido pela lei local, as ratoeiras com iscas também
deveriam ser instaladas ao longo da cerca, de acordo
com as melhores práticas da indústria. Também
podem ser usados dispositivos mecânicos para o
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controle de roedores, quando permitido pelos
regulamentos governamentais.

As tampas das ratoeiras com iscas devem ser
trancadas com dispositivos fornecidos ou
recomendados pelo fabricante. Tiras plásticas
reutilizáveis ou outros materiais de fácil rompimento
ou adulteração não devem ser usados.

As iscas usadas devem ser raticidas registrados e
aprovados ou blocos de alimentação (não-tóxica) de
monitoramento.

Os serviços conduzidos nos dispositivos de
monitoramento devem estar de acordo com o grau
de atividade de roedores observado nas ratoeiras.
Entretanto, todas as ratoeiras (armadilhas) devem ser
inspecionadas e checadas pelo menos uma vez por
mês. Todos os serviços e os resultados da manutenção
feitos em cada ratoeira ou dispositivo serão
documentados e mantidos em arquivo.

2. As medidas internas devem estar de acordo com os
regulamentos governamentais. A menos que proibidos
por exigências regulamentares, os programas de
controle interno devem consistir do uso de armadilhas
(ratoeiras) mecânicas, armadilhas com ativação à
distância ou placas adesivas, mas não deveriam incluir
ratoeiras de alimentação de nenhum tipo.

Em países onde as armadilhas mecânicas e/ou placas
adesivas são proibidas por lei, ratoeiras internas de
alimentação contendo iscas não-tóxicas podem ser
usadas para fins de monitoramento. Estas ratoeiras
de alimentação devem ser usadas de acordo com as
orientações do rótulo da isca e de maneira a minimizar
o potencial de contaminação dos produtos
alimentícios ou materiais armazenados. Estas
ratoeiras devem conter somente iscas não-tóxicas, a
não ser que evidência de roedores tenha sido
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documentada em um passado recente. Se a ação de
roedores foi observada, a isca tóxica pode ser usada
até que a evidência de roedores for eliminada. Neste
momento, iscas não-tóxicas deveriam ser reinstaladas
nestas ratoeiras de monitoramento de rotina.

As ratoeiras com iscas deveriam ser construídas com
um material durável como plástico duro e deveriam
estar trancadas e presas no local para que se
mantenham no lugar. As medidas tomadas deveriam
estar de acordo com o nível de atividade dos roedores
encontrado.

É recomendado que os dispositivos internos de
monitoramento de rotina sejam posicionados em
intervalos de 6,5-13 metros (20-40 pés) ao longo das
paredes externas (pelo lado de dentro). Quando
possível, os dispositivos de controle de roedores
deveriam ser instalados internamente em ambos os
lados dos portões e das portas para pedestres que dêem
acesso para o exterior ou onde for possível a entrada
de roedores para o interior da instalação. Em qualquer
área onde for possível a ação de roedores, tais como
áreas de armazenamento de matérias-primas
localizadas dentro de uma instalação, dispositivos de
controle de roedores deveriam ser instalados também
ao longo das paredes interiores. A empresa contratada
ou pessoal interno deve inspecionar e limpar os
dispositivos pelo menos uma vez por semana.

3. Mapas ou esquemas mostrando a localização dos
dispositivos de controle de roedores devem ser
desenvolvidos e mantidos atualizados. Deve ser
mantido um registro do serviço e da limpeza em cada
um dos dispositivos de controle de roedores. A
documentação desse serviço deveria incluir os
resultados encontrados durante as inspeções dos
dispositivos.
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4. Tocas e rastros de roedores e qualquer outra condição
que de alguma forma atraia roedores ou outras pragas,
tanto dentro como fora das dependências, devem ser
eliminados.

5. Os monitores/eliminadores elétricos para insetos
voadores deveriam ser usados conforme a necessidade
para identificar os insetos voadores que entram nas
instalações. As unidades deveriam ser instaladas de
tal forma que os insetos não sejam atraídos do exterior
para dentro do prédio. As unidades não deveriam ser
colocadas à uma distância inferior a 3 metros (10 pés)
de produtos expostos em linhas de produção ou áreas
de empacotamento. Todas as unidades deveriam estar
listadas no Programa Mestre de Limpeza para que
sejam limpas uma vez por semana durante o pico da
estação de insetos. Elas podem ser limpas
mensalmente durante a baixa estação. Sua instalação
e uso necessitam seguir todos os regulamentos locais.
As lâmpadas destas unidades deveriam ser trocadas
anualmente e registros desta troca deveriam ser
mantidos.

6. Os pássaros devem ser controlados por exclusão,
utilizando redes, telas, cercas, armadilhas mecânicas
ou avicidas, se legal e conveniente. O uso de avicidas
não é permitido dentro das instalações.

7. Todos os recipientes e equipamentos de aplicação de
pesticidas devem ser adequadamente rotulados,
identificando os seus conteúdos. Os inseticidas e
herbicidas requerem equipamentos distintos para as
suas aplicações. Todos os equipamentos usados na
aplicação de pesticidas devem ser mantidos em
condições operacionais.

8. Os pesticidas guardados na empresa devem ser
armazenados em um local trancado,
preferencialmente em um prédio separado, distante
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das áreas de produção. Rótulos de fácil entendimento,
de advertência do conteúdo e de restrição ao acesso
ao prédio devem ser exibidos do lado de fora do local
de armazenamento. Este local de armazenagem deve
ser de construção e tamanho adequados, e ser bem
ventilado. Os materiais necessários para controlar
derramamento ou vazamento de produto e evitar dano
pessoal devem estar disponíveis neste local.

9. Os pesticidas, seus resíduos e recipientes devem ser
descartados seguindo todas as orientações reguladoras
e precisam estar de acordo com as instruções incluídas
no rótulo do material.

C. Os dispositivos de monitoramento e estratégias
apropriadas de manejo integrado de pragas deveriam ser
usados para promover um constante monitoramento da
incidência de pragas e para desenvolver um programa
eficaz de controle que elimine as pragas e o potencial de
atividades das mesmas.
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III. Métodos Operacionais e Práticas de
Conduta Pessoal

A. Os procedimentos para recebimento, armazenagem e
manuseio das matérias-primas devem ser estabelecidos
e cumprir com as Boas Práticas de Fabricação. Estes
procedimentos devem incluir os seguintes critérios:

1. Recebimento e Armazenagem de Materiais:

a. Os recipientes ou containers abariados e/ou
seriamente danificados ou infestados não devem
ser aceitos.

b. Os materiais transportados em veículos danificados,
sujos ou infestados devem ser rejeitados. A
documentação apropriada, especificando os
defeitos e as razões para a rejeição, deve ser
mantida.

c. Os materiais perecíveis ou congelados devem
cumprir com os requisitos mínimos de temperatura
na hora do recebimento. A documentação
apropriada deve ser mantida.

d. As datas de recebimento devem ser colocadas de
modo visível na parte lateral dos materiais logo
acima do estrado de madeira (pallet) ou na
embalagem individual em cada produto recebido.
A colocação das datas de recebimento em filmes
plásticos, porventura utilizados como invólucro
para as matérias-primas, deveria ser evitada.

e. As práticas de armazenamento devem ser
apropriadas ao item a ser armazenado. Os
ingredientes, produtos acabados, embalagens e
outros itens devem ser armazenados acima do piso
e distante pelo menos 50 centímetros (18 pol.) das
paredes e tetos. A armazenagem acima do solo
pode ser feita sobre estrados de madeira, folhas de
papelão (slipsheets) ou estantes. Um espaço
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adequado para limpeza deve ser mantido entre as
fileiras dos produtos armazenados. O espaço
recomendado é de 40 centímetros (14 pol.) a cada
duas fileiras de produto. Para os itens armazenados
ao nível do piso, áreas demarcadas para o
armazenamento e corredores para o trânsito
também deveriam ser estabelecidos. Em situações
em que um espaço livre de 50 centímetros (18 pol.)
não exista devido à largura dos corredores e ao
raio de giro da empilhadeira, o sistema de estrados
pode ser instalado contra a parede. Neste caso, um
trilho a 50 centímetros de distância do chão deve
ser instalado para que nenhum pallet seja
armazenado diretamente sobre o piso. Isto
permitirá uma boa limpeza, inspeção e
monitoramento de pragas.

f. Todos os ingredientes e materiais de embalagem,
incluindo etiquetas, devem ser armazenados em
uma área limpa, bem ventilada e seca, e estar
protegidos de condensação, esgoto, pó, sujeira,
produtos químicos tóxicos e outros contaminantes.
Qualquer material de embalagem parcialmente
usado deve ser bem protegido antes de retornar a
área de armazenamento. Se possível, os materiais
de embalagem deveriam ser armazenados distante
das matérias-primas e produtos acabados. Quando
as embalagens apresentarem um risco para a
segurança do produto, procedimentos especiais de
manuseio devem ser estabelecidos para prevenir
a contaminação ou a deterioração do produto. As
falhas e as ações corretivas tomadas devem ser
documentadas.

g. A rotação correta de todos os ingredientes, materiais
de embalagem e outros materiais deve ser baseada
no princípio “primeiro-a-entrar, primeiro-a-sair”
(FIFO - First-In, First-Out), ou seguir qualquer
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outro método comprovado que assegure a rotação
do estoque.

h. Os estoques deveriam ser mantidos em volumes
razoáveis e apropriados para evitar o
envelhecimento excessivo e a infestação de
insetos. Um programa de repaletização deve ser
implementado para todos os materiais
armazenados por mais de quatro semanas, e a data
da repaletização também deve ser afixada próxima
à data original do recebimento.

i. Os estrados e compensados devem ser mantidos
limpos e em bom estado. Quando os estrados ou
outras superfícies de madeira forem lavados, eles
deveriam estar bem secos antes de serem usados.
Folhas de papelão deveriam ser usadas entre os
estrados e os sacos de ingredientes. Quando um
estrado com produto for armazenado encima de
outro estrado com produto, uma folha de papelão
também deveria ser colocada entre os dois pallets
para proteger os ingredientes de possíveis danos
provocados pelo estrado.

j. Todos os produtos químicos tóxicos, incluindo
os produtos para limpeza e manutenção e todos
os materiais não relacionados com o produto, tais
como peças e equipamentos, devem estar
completamente segregados de todos os
ingredientes alimentícios e materiais de
embalagem.

k. Os itens usados para Pesquisa e Desenvolvimento
e outras matérias-primas e materiais de
embalagem usados com pouca frequência
deveriam estar completamente segregados em
uma área designada para tal fim. Estes materiais
deveriam ser inspecionados regularmente para
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detectar algum sinal, potencial ou real, de
contaminação.

l. Uma área para armazenar sobras ou restos de
material deve ser designada e completamente
separada do estoque útil para evitar uma possível
contaminação. Estas sobras ou restos devem ser
retrabalhados semanalmente ou sempre que
necessário para manter as quantidades em níveis
mínimos. Todo retrabalho deve ser identificado
de maneira a manter sua rastreabilidade.

m. A empresa deve assegurar que nenhum produto
seja liberado a menos que todos os procedimentos
de liberação tenham sido seguidos. A empresa
deve assegurar que somente pessoal autorizado
libere o produto para embarque.

n. Todos os sacos de respiração e mangas conectoras
(“breather bags and socks”) para filtragem do ar,
devem ser guardados em um ambiente livre de
pó. Estes itens devem ser projetados e fabricados
de modo a evitar uma possível contaminação por
fios, penugens, fibras etc. e devem ser
conservados limpos.

o. Todas as linhas ou entradas externas usadas na
recepção de ingredientes a granel, tanto secos
como líquidos, devem estar trancadas e
identificadas.

p. Procedimentos de amostragem claros e concisos
devem ser desenvolvidos para a obtenção de
amostras dos recipientes de ingredientes
necessários para o controle de qualidade. Todas
as aberturas feitas nas embalagens para a tomada
de amostras irão ser adequadamente lacradas e
identificadas como tais.
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q. A embalagem deveria estar livre de grampos ou de
outros itens que possam causar contaminação.

r. No descarregamento de materiais a granel, deve
haver um sistema adequado para a filtragem do
ar ou o fechamento da janela de inspeção a fim de
eliminar a entrada potencial de corpos estranhos
ou insetos durante o processo.

s. Se existirem lacres nos containers de transporte
de produtos a granel, o número do lacre deveria
ser conferido com o número do lacre na nota fiscal
de recebimento para garantir que os dois números
sejam iguais.

B. Transferência e Manuseio de Materiais:

1. A qualquer hora, o pessoal encarregado deveria
eliminar rapidamente os vazamentos, derramamentos
e desperdícios.

2. Os recipientes devem ser sempre mantidos acima do
piso e devidamente cobertos quando não estiverem
em uso. Todos os recipientes de armazenagem de
ingredientes devem ser adequadamente identificados
para manter a identidade e rastreabilidade dos
ingredientes durante toda a sua utilização.

3. Todos os materiais a serem transportados para as áreas
de processamento deveriam ser inspecionados
visualmente e limpos antes do transporte. Tambores
e barris deveriam ser limpos. As embalagens deveriam
ser retiradas da caixa ou de outro invólucro protetor
fora das áreas de produção para eliminar os riscos de
contaminação.

4. Todas as peneiras e telas separadoras (“sifters, sieves,
rebolters, and scalpers”) de farinha e de outros
ingredientes finos devem ser revisadas, pelo menos
uma vez por semana, para detectar rasgos e outros
defeitos. Os resultados destas revisões devem ser
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mantidos pelos devidos chefes dos departamentos. Os
materiais rejeitados (resíduos) devem ser visualmente
inspecionados no mínimo uma vez por dia, e os
resultados das inspeções documentado. A origem de
quaisquer corpos estranhos incomuns presentes nos
resíduos deveria ser identificada. Se houver a suspeita
de que algum material estranho possa ter danificado
a peneira ou as telas de separação (“sifters, sieves,
rebolters, and scalpers”), estas telas deveriam ser
imediatamente inspecionadas para garantir um
controle eficaz de corpos estranhos.

5. Todos os ingredientes secos devem ser peneirados e
todos os ingredientes líquidos filtrados antes do uso:

a. Uma tela de 30 mesh (600 mícron), no mínimo,
para todo o material finamente moído.

b. Uma tela de 16 mesh (1000 mícron) para todos
os demais materiais que passem através desta
peneira.

c. Frutas, nozes, coco, etc. devem ser visualmente
examinados antes do uso.

6. Todos os ingredientes líquidos a granel devem passar
por filtros na linha de recepção, sendo estes acessíveis
e limpáveis. O tamanho da tela do filtro tem que ser
suficientemente limitante para remover as matérias
estranhas.

7. O lixo, os refugos ou os restos não comestíveis devem
ser colocados em recipientes tampados e rotulados
adequadamente, e ser esvaziados diariamente. Quando
o lixo ou os restos não comestíveis forem
transportados, eles não poderão entrar em contato com
as matérias-primas, produtos em processo, ou
produtos acabados. O destino final do lixo deve estar
de acordo com os requerimentos legais. Quando
apropriado, o lixo deve ser removido por pessoal
licenciado, devidamente contratado.
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8. Todos os recipientes com ingredientes em uso devem
ter conchas (ou outro utensílio para transferência)
individuais. O uso de uma concha comum para
diversos ingredientes deve ser estritamente proibido
para evitar a contaminação cruzada.

9. Toda a sobra de produto, de produto em processo, e/
ou de ingredientes deve ser adequadamente
identificada e datada. As sobras de materiais devem
ser minimizadas e utilizadas na primeira
oportunidade.

C. Aparência Operacional:

1. Os equipamentos de produção deveriam ser instalados
e os acessórios e ferramentas deveriam ser arrumados
de uma maneira organizada. Nenhum equipamento
portátil, com uso pouco frequente, deveria ser
armazenado nas áreas de produção ou de
armazenamento de ingredientes. Os equipamentos
deveriam ser instalados de forma a facilitar o acesso à
limpeza.

2. Um espaço adequado para o trabalho e o
armazenamento deveria ser estabelecido a fim de
permitir que as operações se realizem sob condições
seguras e higiênicas.

3. Operações contínuas de limpeza, realizadas pelo
departamento de produção e todos os outros
departamentos de apoio, devem ser rotina durante as
horas de produção, para manter as áreas de trabalho
em um ambiente razoavelmente higiênico. Os
desperdícios operacionais deveriam ser evitados ao
máximo.

D. Práticas Operacionais:

1. Medidas eficazes devem ser tomadas para prevenir a
inclusão de metais, madeiras, vidros e outros materiais
estranhos. Quando itens como grampos ou outros
itens, passíveis de causar uma contaminação, precisam



39

ser usados no empacotamento, precauções adequadas
devem ser tomadas para minimizar este risco de
contaminação do produto.

a. Este objetivo pode ser atingido através do uso de
peneiras, imãs, filtros e detectores de metais
instalados nos locais adequados. Um equipamento
para a detecção de metais deve ser instalado em
cada linha de produção no último ponto possível.
O detector de metais ou detector de materiais
estranhos deve ter um alarme, e onde for aplicável,
um dispositivo automático de rejeição, que deve
desviar o produto contaminado para uma caixa
lacrada, acessível apenas ao pessoal autorizado,
ou para produto extrudado continuamente,
identificar através de uma marca apropriada a
localização contaminada. Somente onde a rejeição
ou a identificação automática não é possível, uma
simples parada na linha será aceitável.

b. Todas essas medidas devem ser monitoradas e
documentadas regularmente. A empresa deve
estabelecer e implementar procedimentos para a
operação, monitoramento de rotina e teste dos
detectores de metais e dos detectores de outros
materiais estranhos.

c. A empresa deve estabelecer e implementar ações
corretivas e procedimentos de registro para
responder a qualquer falha do detector de metais
ou detector de materiais estranhos. Isto incluíra o
isolamento, a quarentena e a reinspeção de todo
alimento produzido desde o último teste aceitável
do detector de metais ou detector de materiais
estranhos.

2. Instalações adequadas e em número suficiente para a
lavagem das mãos devem ser instaladas na entrada e
em outros pontos apropriados dentro das áreas de
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produção. Estas instalações devem ter um
abastecimento de água adequado, a qual precisa ser
mantida a uma temperatura apropriada, e serem
supridas com toalhas descartáveis ou secadores de
ar. Os postos para higienizar as mãos devem estar à
disposição onde for necessário. A concentração dos
desinfetantes usados nestes postos deve ser
monitorada regularmente para assegurar a sua
eficiência. Os recipientes para as toalhas de papel
usadas deveriam ser mantidos tampados.

3. Todos os banheiros, chuveiros e vestiários devem ser
mantidos de maneira higiênica e livres de insetos,
roedores e mofo. Inspeções mensais deveriam ser
realizadas nos armários (lockers) usados pelos
empregados, e que são de propriedade da empresa,
para fins de controle sanitário. Alimentos e bebidas
abertos dentro dos lockers devem ser estritamente
proibidos. Cartazes com “Lave as Mãos” devem estar
expostos em todos os banheiros, refeitórios e áreas
para fumantes. Onde conveniente, os cartazes também
devem ser colocados sobre as pias ou nas entradas
para as áreas de produção.

4. Os recipientes descartáveis não devem ser reutilizados
e devem ser descartados apropriadamente depois de
serem esvaziados. Os recipientes de ovos não devem
ser reutilizados sob nenhuma circunstância e não
devem ser lavados em pias ou lavadoras de formas/
panelas ou em qualquer outro equipamento usado para
lavar utensílios ou equipamentos de produção. Todos
estes recipientes devem ser inutilizados através de
esmagamento, perfuração ou algo similar.

5. As instalações, equipamentos e/ou acessórios de
produção devem ser projetados de maneira a exigir
um contato manual mínimo com as matérias-primas,
produtos em processo ou produtos acabados.
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6. As matérias-primas, materiais em processo e produtos
acabados susceptíveis ao rápido crescimento de
microorganismos patogênicos devem ser mantidos a
uma temperatura de 4oC (40oF) ou inferior, ou de
60oC (140oF) ou superior, ou a qualquer temperatura
apropriada ou necessária para manter a temperatura
interna do produto abaixo de 4oC ou acima de 60oC.
Os materiais congelados deveriam ser mantidos a
temperaturas iguais ou inferiores a -18oC (0oF).

7. Medidas eficazes devem ser tomadas para evitar a
contaminação cruzada entre matérias-primas, refugos
e alimentos terminados. Os materiais incompatíveis,
tais como produtos crus e produtos cozidos, devem
ser armazenados de maneira adequada e sob condições
que evitem a contaminação cruzada. Cuidados
especiais devem ser tomados para evitar a
contaminação cruzada por ingredientes que poderiam
ser considerados um problema de segurança alimentar,
como produtos alergênicos, ou que causem uma
insatisfação significativa ao consumidor como, por
exemplo, carne em produtos vegetarianos. Quando
apropriado, os sistemas de trabalho devem ser
conduzidos de forma a reduzir qualquer risco
potencial de contaminação física, química ou
microbiológica.

8. Os equipamentos, recipientes e utensílios usados para
transportar, processar, guardar ou armazenar matérias-
primas, materiais em processamento, produtos a
serem reprocessados ou alimentos terminados devem
ser construídos, manuseados e mantidos durante o
processo ou armazenagem de maneira a prevenir a
contaminação das matérias-primas, dos alimentos a
serem reprocessados ou dos alimentos terminados.
Todos os recipientes usados para materiais em
processamento ou para produtos acabados deveriam
ser usados apenas para as suas devidas finalidades.
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E. Práticas de Embarque:

1. Os produtos acabados devem ter códigos legíveis
permanentes, facilmente visíveis pelos consumidores.
Os códigos devem satisfazer os requisitos
regulamentares de empacotamento e as definições de
lote, e estes devem ser utilizados no programa de
“recall” do produto.

2. Os registros de distribuição devem ser mantidos de
acordo com as regulamentações governamentais para
identificar a distribuição inicial dos produtos, e os
produtos acabados devem ser manuseados e
transportados de tal forma que sua adulteração real
ou potencial seja evitada.

3. Todos os veículos de transporte de alimentos devem
ser inspecionados antes do carregamento verificando
a limpeza e os defeitos estruturais que possam por
em risco a integridade do produto. Estas inspeções
devem ser documentadas. Os veículos de propriedade
da empresa usados no transporte de alimentos devem
ser visualmente examinados, limpos e conservados
para evitar a adulteração do produto. Todos os
caminhões de entrega local devem ser inspecionados
e limpos internamente, pelo menos uma vez por
semana, para identificar possíveis fontes de
contaminação de pragas e/ou materiais estranhos.
Transportadoras comuns e clientes deveriam ser
encorajados a manter seus respectivos veículos de
entrega em condições higiênicas e em condições de
operação razoáveis.

4. As temperaturas dos produtos perecíveis e/ou
congelados devem ser verificadas e registradas
durante o carregamento dos caminhões. Tais produtos
devem ser carregados em um veículo pré-refrigerado,
que foi projetado e é mantido para conservar as
temperaturas exigidas durante toda a entrega. As
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temperaturas dos veículos pré-refrigerados devem ser
verificadas e registradas antes de começar o
carregamento. Quando apropriado, procedimentos
devem estar a disposição caso o veículo de transporte
venha a enguiçar. Estes procedimentos devem garantir
a segurança, a legalidade e a qualidade do produto
transportado.

5. Os veículos devem ser carregados e descarregados em
ambientes cobertos, quando o material transportado
for suscetível a estragos pelo tempo, para proteger o
material.

F. Práticas de Conduta Pessoal:

1. A responsabilidade de garantir a conformidade de todo
o pessoal à política da empresa deve ser claramente
atribuída ao pessoal competente a nível de supervisão.

2. Os empregados devem ser encorajados a praticar bons
hábitos de higiene pessoal todo o tempo.

3. Os empregados devem lavar as mãos em uma
freqüência apropriada e deveriam ser lavadas sempre
que elas estiverem sujas. As mãos deveriam ser
lavadas antes de começar a trabalhar, após o uso do
banheiro, comer, beber, fumar ou qualquer outra
atividade que venha a sujar as mãos. A eficácia dos
procedimentos de higiene em relação às mãos deveria
ser conferida periodicamente.

4. Os empregados, quando estiverem manipulando
matéria-prima, produtos em processo ou produtos
acabados descobertos, devem aderir aos seguintes
princípios:

a. Usar roupas ou uniformes limpos. Deve ser usado
um calçado apropriado dentro do ambiente da
fábrica. Devem haver locais para a troca de roupa
para todo pessoal, incluindo empregados,
visitantes ou contratados, antes de entrar nas áreas
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de produção ou empacotamento, e onde necessário,
antes de entrar nas áreas de armazenamento. Estes
locais para a troca de roupa devem estar localizados
de forma a permitir acesso direto do pessoal às áreas
de produção, empacotamento ou armazenagem,
sem ter que recorrer a nenhuma área externa.

i. Para entrar numa área de operação de alto
risco, os funcionários devem trocar de roupa
em um local especialmente designado para
este fim, e seguir apropriadamente os
procedimentos específicos ao vestir
uniformes, gorros (ou outro protetor para
cabeça/cabelos) e calçados apropriados, que
devem estar clara e visualmente limpos. Toda
a roupa acima do joelho deveria estar
completamente coberta pelo uniforme. O
uniforme usado nas unidades de operação de
alto risco deve ser removido somente no local
especialmente designado para este fim.

ii. Todo o vestuário de proteção deve ser lavado
eficazmente e regularmente, no próprio local
ou por uma lavanderia contratada.

iii. Se luvas são usadas, estas deveriam ser
submetidas a um controle adequado para
evitar contaminação do produto.

iv. Roupas e outros itens de uso pessoal devem
ser guardados, nos locais para troca de roupa,
separados dos uniformes ou da roupa de
trabalho.

b. Usar protetor eficaz para os cabelos e incluir onde
for necessário, o cabelo, a barba e o bigode, de
forma que cubra completamente os cabelos/pêlos.
A AIB recomenda o uso de toucas (“hairnets”) para
o cabelo.
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c. Remover bijuterias não seguras ou jóias de mão,
incluindo relógios, brincos, anéis com pedras,
unhas postiças, esmalte de unhas e jóias soltas ou
penduradas. Apenas alianças de casamento lisas
são aceitas, a não ser que sejam proibidas pelas
normas da empresa e/ou sejam exigências de
segurança. Qualquer exceção deve estar
devidamente escrita nas normas da empresa com
os argumentos incluídos.

d. Perfume ou loção após-barba deveriam ser
evitados pelos empregados que entram em contato
com produtos alimentícios.

5. As práticas de comer, beber, mascar chiclete e fumar
devem ser restritas apenas às áreas designadas para
estas práticas.

6. Os almoços dos empregados e/ou pertences pessoais
não devem ser guardados ou colocados nas áreas de
produção ou de armazenamento de ingredientes.
Exemplos incluem casacos, jaquetas, sapatos, cigarros,
etc. Todos os pertences pessoais deveriam ser mantidos
em uma área definida pela gerência da empresa. Áreas
de descanso e refeitórios adequados e em número
suficiente deveriam ser oferecidos a todo o grupo de
funcionários.

7. Itens pessoais, tais como caneta, lápis ou termômetros,
devem ser carregados em bolsos ou pochetes abaixo
da cintura quando os empregados estiverem nas áreas
de produção. Não deveriam existir bolsos acima da
cintura na parte externa do uniforme ou vestuário de
proteção.

8. Não deve ser permitido o contato com os alimentos à
nenhuma pessoa com furúnculos, machucados, feridas
infectadas ou qualquer outra doença infecciosa ou
contagiosa, a não ser que esteja estipulado pela lei local
ou nacional. Todas as carteiras de saúde dos
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empregados devem ser mantidas em dia e estar
disponíveis, se exigidas pela lei local. A empresa deve
ter um procedimento para que os empregados,
incluindo empregados temporários, possam notificar
a empresa de qualquer doença ou condição infecciosa
relevante que eles possam estar sofrendo ou que
tenham tido contato. Todos os cortes e escoriações
expostos na pele devem ser cobertos por um curativo
metálico colorido (de uma cor diferente do alimento
produzido), que é oferecido pela empresa e
regularmente testado por um detector de metais.

9. Deve ser exigido do pessoal que não pertence à
empresa o cumprimento das normas da empresa com
relação à segurança/higiene alimentar e Boas Práticas
de Fabricação. Estas exigências incluem, mas não se
limitam a: visitantes, autoridades reguladoras,
contratados externos, grupos de visitantes e familiares
e amigos dos empregados. Visitantes e contratados
externos devem, quando necessário, passar por revisão
médica antes de entrar nas áreas de matérias-primas,
preparação, processamento, empacotamento e
armazenamento.
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IV. Manutenção para a Segurança
Alimentar

A. O local deve estar situado e mantido de forma a prevenir
a contaminação e permitir a produção de produtos seguros
e legais. Atividades locais que possam ter qualquer
impacto potencial adverso devem ser levadas em
consideração, e medidas para prevenir a contaminação
do produto devem ser tomadas. Os limites do local
deveriam estar claramente definidos. Medidas necessárias
para proteger o local de quaisquer contaminantes em
potencial deveriam estar implementadas e ser
periodicamente revisadas para assegurar que estas medidas
continuam sendo eficazes.

B. Estrutura do Prédio:

1. As áreas externas ao redor de qualquer instalação de
alimentos devem ser mantidas de maneira a prevenir
a possibilidade de adulteração dos alimentos. Os
métodos para a manutenção adequada das áreas
externas incluem, porém não se limitam a:

a. Armazenagem adequada dos equipamentos,
distante das paredes e acima do solo, para prevenir
que se torne um abrigo para pragas e para permitir
inspeções, protegendo os equipamentos de
contaminação e deterioração. O armazenamento
nas áreas externas deveria ser mantida ao mínimo.

b. Remoção de lixo e desperdícios; remoção de
ervas daninhas e grama alta das proximidades das
instalações.

c. Manutenção das estradas, pátios e
estacionamentos para conservá-los livres de
poeira, água parada ou de outros contaminantes
em potencial.
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d. Proporcionar drenagem adequada das áreas
externas, do telhado e de outras áreas.

e. Instalação e manutenção de compactadores,
módulos e descarregadores externos de lixo ou
desperdícios, molhados e/ou secos, para minimizar
ou conter vazamentos, permitindo que o recipiente
seja facilmente removido e a área limpa. Os
recipientes e compactadores de lixo externos
deveriam ser cobertos e/ou tampados.

f. Medidas devem ser implementadas para manter
a segurança do local.

g. O local deveria estar cercado de uma forma
segura.

2. Todas as vigas estruturais, suportes e outros sistemas
estruturais pintados devem ser mantidos de maneira
apropriada para evitar ou eliminar quaisquer lascas,
escamamento, descascamento, ou desprendimento da
tinta.

3. Um espaço suficiente para a acomodação adequada
dos equipamentos e armazenamento dos materiais
deveria ser proporcionado. Devem haver corredores
ou áreas de trabalho apropriados entre os
equipamentos e/ou estruturas para permitir uma
limpeza adequada.

4. Sistemas a granel e áreas de descarregamento devem
ser instalados e mantidos para evitar a adulteração
das matérias-primas ou dos produtos acabados.

5. Os pisos, paredes e tetos devem ser construídos de
tal forma que permitam uma limpeza adequada e uma
boa manutenção. Os itens a seguir são diretrizes
complementares que podem ajudar nesta tarefa:

a. As paredes deveriam ser projetadas, construídas,
acabadas e mantidas para prevenir o acúmulo de
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sujeira, reduzir a condensação e o desenvolvimento
de mofo e facilitar a limpeza.

b. As junções de paredes-pisos e cantos deveriam ser
côncavos para facilitar a limpeza. As cavidades na
superfície das paredes e pisos deveriam ser evitadas
para prevenir que sujeira ou restos se depositem e
evitar o refúgio ou abrigo de pragas.

c. O uso de vidro dentro da instalação, nos
equipamentos ou na estrutura deveria ser evitado.
Uma política abrangente do uso de vidros deveria
ser estabelecida em caso o vidro necessite ser
usado.

d. Os pisos deveriam ser projetados de acordo com
as exigências do processo e resistir aos materiais
e métodos de limpeza. Eles deveriam ser
impermeáveis e mantidos em bom estado. Os
pisos deveriam ter adequada inclinação para
direcionar o escoamento de água ou qualquer
efluente para um escoadouro apropriado.

e. No piso, adequados escoadouros com grades
devem ser instalados, e mantidos funcionais em
todas as áreas úmidas de processamento ou áreas
de lavagem. Todas as grades dos ralos do piso
devem ser de fácil remoção para limpeza e
inspeção. Os ralos deveriam ser de fácil acesso
para a limpeza.

f. Atenção deveria ser dada para a localização das
máquinas e dos escoadouros de forma que
qualquer descarga ou derramamento durante o
processo vá direto para o ralo ao invés de
permanecer no chão.

g. A drenagem não deve comprometer a segurança
do produto e deve fluir afastando-se das áreas de
alto risco. O sistema de drenagem deve ser
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projetado e mantido a fim de minimizar o risco de
contaminação do produto.

h. Onde houver um teto aberto ou suspenso (falso)
deve haver adequado acesso a esse espaço para
facilitar a limpeza e os serviços de manutenção e
inspeção das atividades de pragas. Os tetos e
estruturas aéreas deveriam ser projetados,
construídos, acabados e mantidos de forma a
evitar o acúmulo de sujeira, reduzir a condensação
e o desenvolvimento de mofo e facilitar a limpeza.

i. Vazamentos ou goteiras no telhado devem ser
prontamente identificados e reparados.

6. Os acessórios, dutos e tubulações devem ser
instalados e mantidos de tal forma que pingos ou
líquidos condensados não contaminem os alimentos,
as matérias-primas ou as superfícies em contato com
os alimentos.

7. Uma adequada iluminação deve ser instalada em
todas as áreas. Lâmpadas, acessórios, janelas,
espelhos, clarabóias ou outros vidros suspensos sobre
as zonas de produto, áreas de produto, ingredientes e
materiais de embalagem devem ser do tipo seguro,
ou pelo menos estarem protegidos para evitar que
quebrem. As iluminações de emergência e os faróis
das empilhadeiras também deveriam estar protegidos.
Quando não for possível uma completa proteção, a
política para o manuseio de vidro e plásticos frágeis
ou duros deve encarregar-se disso.

8. Uma ventilação adequada deveria ser proporcionada
nas áreas de armazenamento e processamento do
produto para minimizar odores, fumaça e vapores. As
unidades de circulação (or recirculação) de ar devem
ser equipadas com filtros limpos e mantidas livres de
mofo e algas.
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a. Os dutos de retorno de ar dos sistemas de
aquecimento e ar condicionado ou unidades de
circulação (or recirculação) de ar devem ter
aberturas para a limpeza e a inspeção. Ventiladores,
filtros, armários e sistemas de ventilação
(“plenum”) devem estar incluídos no programa de
manutenção preventiva para evitar o possível
desenvolvimento de mofo ou insetos ou o acúmulo
de materiais estranhos.

b. As janelas e clarabóias deveriam ser seladas, quer
dizer, não deveriam abrir. Se for necessário manter
abertas as janelas e as portas para ventilação, estas
devem ter telas para evitar a entrada de pragas.

c. Exaustores de pó deveriam ser instalados nos
equipamentos que manipulam pó seco.

9. Ventiladores e outros equipamentos de ar devem estar
localizados, limpos e operados de maneira a não
causar contaminação das matérias-primas, dos
alimentos em processo, dos produtos acabados, dos
materiais de embalagem e das superfícies em contato
com os alimentos.

10. Os prédios devem ser mantidos de maneira a oferecer
as barreiras necessárias para uma proteção efetiva
contra aves, animais, vermes e insetos. O
departamento de manutenção deve ser responsável
pela eliminação de rachaduras e fendas bem como
outros possíveis refúgios para insetos ou roedores.
Se as portas externas nas áreas de manuseio de
matéria-prima, processamento, empacotamento e
armazenamento são mantidas abertas, precauções
adequadas devem ser tomadas para evitar a entrada
de pragas. As portas nessas áreas devem ser bem
ajustadas ou invulneráveis a entrada de pragas.

11. O departamento de manutenção deve se responsabilizar
pela prevenção e pela eliminação sistemática de
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vazamentos e lubrificação em excesso. No local onde
os motores são montados sobre zonas de produto ou
em locais onde as correias transportadoras seguem em
paralelo ou cruzam outras correias em níveis diferentes,
caixas coletoras de óleo ou graxa devem ser fabricadas
e instaladas.

12. A separação das diferentes operações deve ser feita a
um nível apropriado e razoável e deve levar em conta
o fluxo do produto, a natureza dos materiais, os
equipamentos, o pessoal, as correntes de ar, a
qualidade do ar e a provisão dos serviços. Essa
separação pode ser realizada através do uso de cortinas
de ar, divisórias, portas e/ou outros sistemas de
exclusão. O fluxo do processo, do recebimento ao
embarque do produto, deve ser organizado de maneira
a evitar a contaminação do produto e deve haver uma
efetiva separação entre as operações de alto e baixo
risco para minimizar os riscos de contaminação
cruzada dos produtos. As instalações para a lavagem
de bandejas e utensílios e para limpeza em geral
devem, quando apropriado, estar segregadas das
atividades de produção.

13. Todas as empresas devem desenvolver modelos
padrões a serem aplicados a todos os consertos,
mudanças ou modificações da estrutura, para reduzir
o potencial de contaminação e áreas de refúgio de
pragas e para facilitar a limpeza.

C. Equipamentos:

1. Todos os equipamentos e utensílios da empresa devem
ser projetados com um material apropriado e ter um
acabamento que facilite uma limpeza adequada; estes
equipamentos e utensílios devem ter uma manutenção
apropriada. Os equipamentos devem ter a aprovação
de uma organização certificadora reconhecida, sempre
que possível e prático.
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2. Materiais temporários, tais como fita, fio, cordão,
papelão e plástico não devem ser usados para reparos
permanentes. Se estes materiais precisarem ser usados
para reparos de emergência, eles devem ser datados e
trocados por um material permanente assim que
possível.

3. As superfícies em contato com os alimentos devem
estar livres de corrosão e ser feitas de material não
tóxico.

4. As uniões entre superfícies em contato com os
alimentos, quando são necessárias, devem ser lisas.
Soldas a ponto ou descontínuas (“tack welds”) são
proibidas.

5. Todos os sistemas para guardar produtos, transportar
e processar ingredientes ou materiais de embalagem,
incluindo os sistemas a granel, devem ser projetados
e construídos de tal forma que possam ser limpos e
inspecionados adequadamente.

6. O uso de equipamentos de madeira não deveria ser
permitido para matérias-primas expostas, produtos em
processo ou produtos acabados não embalados.

7. Todos os controles para regular e registrar, termômetros
ou outros dispositivos para medir a temperatura devem
ser instalados e calibrados rotineiramente em qualquer
equipamento que tenha a finalidade de esterilizar,
pasteurizar ou evitar o crescimento de microorganismos
patogênicos. Esta calibragem deveria ser feita com base
em um padrão nacional. Além disso, termômetros
deveriam estar presentes dentro de câmaras
refrigeradoras, freezers e outras salas de armazenamento
com temperatura controlada.

O monitoramento contínuo dos sistemas de controle
de temperatura deve ser realizado frequentemente com
a manutenção da devida documentação; esta
documentação deve estar prontamente disponível. Os



sistemas de monitoramento mecânico também devem
ser utilizados e devem ativar um alarme quando as
temperaturas excederem os limites. Os dispositivos de
registro de temperatura devem estar conectados à
alarmes indicadores de falhas.

8. O ar comprimido usado no processamento deve ser
adequadamente filtrado para remover partículas de 50
mícrons ou maiores, e não deve conter sujeira, óleo
ou água. Os filtros devem ser inspecionados e/ou
trocados regularmente. Os filtros para o ar usados em
superfícies em contato com o produto deveriam estar
localizados o mais próximo possível do local de uso.

9. Apenas lubrificantes aprovados para alimentos devem
ser utilizados nas máquinas de processamento de
alimentos. Todos esses lubrificantes devem ficar
completamente separados e guardados em uma área
específica e segura. O excesso de lubrificante deve
ser removido do equipamento após a sua aplicação.

10. Estão proibidos o desprendimento da tinta ou da
ferrugem excessiva em equipamentos, exceto uma leve
oxidação em chapas de latão (ferro preto) ou metais a
base de ferro.

11. As estantes de formas móveis, macacos hidráulicos,
empilhadeiras, e outros equipamentos de transporte
deveriam ser operados e mantidos de maneira a evitar
a adulteração dos produtos transportados.

12. Todas as correias transportadoras feitas de material
não lavável e que estejam em contato direto com o
produto deveriam ser guardadas em um ambiente livre
de pó e embaladas em polietileno ou numa proteção
sanitária similar. Todos os produtos e correias
transportadoras usados e sujos serão prontamente
descartados e não serão guardados para uso posterior.
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13. Somente peças e equipamentos limpos usados na
manutenção deveriam ser guardados nas áreas
destinadas à armazenagem de peças.

D. Serviços:

1. Todas as instalações devem ter um abastecimento de água
potável de uma fonte aprovada. Para o abastecimento
através de água de poço, amostras da água devem ser
tomadas com uma frequência que esteja de acordo com
os códigos do departamento de saúde local e leis
governamentais. Adequada documentação deve estar
prontamente disponível.

2. A qualidade da água, do vapor ou do gelo que entram em
contato com o alimento deve ser monitorada regularmente
e não deve apresentar riscos à segurança do produto.
Produtos químicos usados na caldeira deveriam ser
aprovados para contato com os alimentos se o vapor
produzido entrar em contato direto com o alimento.

3. Todas as instalações e equipamentos de água devem ser
construídos e mantidos a fim de prevenir o efeito contra-
sifão ou seja, o retorno do fluxo.

4. O sistema de eliminação dos dejetos deve ser adequado e
apropriado ao processo e deve ter uma manutenção que
evite a contaminação direta ou indireta dos alimentos.

5. Todos os banheiros, pias para as mãos e vestiários devem
ter água corrente quente e fria prontamente disponível.
Torneiras para misturar e ajustar a temperatura da água
também devem ser fornecidas. Seria conveniente
proporcionar torneiras operadas com os pés, joelhos ou
por luz infravermelha nas áreas de produção. Os banheiros
não devem abrir diretamente para as áreas de produção,
empacotamento ou armazenamento.
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V. Práticas de Limpeza
A. Operações de limpeza devem ser realizadas de maneira a

evitar a contaminação de materiais e produtos. A limpeza
ou troca de lâmpadas e vidros devem ser feitas de maneira
a minimizar o potencial de contaminação do produto.

B. Somente produtos de limpeza e desinfetantes autorizados
para superfícies em contato com os alimentos devem ser
usados nas operações de limpeza. Procedimentos
adequados de verificação ou testes para assegurar que a
concentração do “Clean-in-Place” (CIP) e de outros
produtos químicos de limpeza estejam de acordo com o
rótulo do produto utilizado devem ser conduzidos
periodicamente.

C. Quando não estão sendo usados, todos os produtos de
limpeza e desinfetantes devem estar devidamente
rotulados e guardados em um compartimento com chave,
separados das áreas de produção e armazenamento de
alimentos.

D. Equipamentos e utensílios de limpeza devem ser
fornecidos e estar prontamente disponíveis para o uso.
Todo o material de limpeza deve ser mantido e
armazenado de tal maneira a não contaminar os alimentos
e os equipamentos de produção.

E. Definições de Limpeza:

1. “Limpeza Profunda”

a. A “Limpeza Profunda” deve ser designada ao(s)
departamento(s) apropriado(s) e deve seguir e
estar de acordo com a frequência definida no
Programa Mestre de Limpeza ou seu equivalente.

b. O uso de mangueiras de ar para limpeza é permitido
somente para equipamentos inacessíveis e em
conjunto com operações de limpeza profunda.

c. Todos os procedimentos de limpeza devem ser
realizados conforme as leis e regulamentos de
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segurança aplicáveis e de acordo com
procedimentos formalmente estabelecidos para a
limpeza dos equipamentos. Quando realizados de
forma segura e de acordo com as leis e
regulamentos locais e nacionais, todas as
proteções dos equipamentos, arremates e painéis
devem ser removidos para inspeção e limpeza do
interior de tais equipamentos de acordo com o
Programa Mestre de Limpeza. Todas as proteções
dos equipamentos, arremates e painéis que foram
removidos devem ser recolocados no seu lugar
após a inspeção e limpeza interna dos
equipamentos.

d. Equipamentos e estruturas aéreas, tais como luzes,
tubulações, vigas, grades de ventilação, etc.
devem estar agendados para uma limpeza
profunda de acordo com o Programa Mestre de
Limpeza, a fim de evitar o desenvolvimento de
insetos ou mofo ou o acúmulo de materiais
estranhos.

2. “Limpeza Diária ou Limpeza Cosmética”

a. A “Limpeza Diária ou Limpeza Cosmética” deve
ser designada aos departamentos apropriados e
deve ser feita para assegurar que as áreas de
trabalho e apoio sejam mantidas durante as horas
normais de trabalho. Todas essas operações
deveriam ser realizadas de maneira a prevenir
qualquer tipo de contaminação.

b. O uso de água quente para a limpeza cosmética
nas áreas de produção úmidas deve ser restrito e
realizado de tal modo a não contaminar com
respingos de água, névoa ou por contato direto as
matérias-primas, produtos sendo processados ou
equipamentos de produção.
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3. Limpeza de Manutenção:

a. Painéis elétricos e caixas não lacradas devem ser
limpos e/ou inspecionados a cada quatro semanas.

b. Sujeira e restos da manutenção, criados durante
reparos ou alterações, devem ser prontamente
removidos. Ênfase deve ser dada na contabilização
de todas as porcas, parafusos, arruelas, pedaços de
arame, fita, carretéis de solda e outros pequenos
itens que possam contaminar o produto.

c. Manchas de graxa e excesso de lubrificante devem
ser removidos do equipamento imediatamente.

d. Somente ferramentas limpas e panos limpos
devem ser usados nas zonas de produto. O pessoal
da manutenção deve observar práticas adequadas
de higiene quando estiverem trabalhando em
zonas de produto ou equipamentos similares. O
uso de utensílios de limpeza que possam deixar
resíduos nas áreas ou zonas de produto deve ser
proibido, a não ser que seja absolutamente
necessário, e nestes casos uma inspeção deveria
ser feita após o uso para assegurar que nenhum
resíduo que possa contaminar o produto
permaneça no local. Isto inclui o uso de escovas
de arame, esponjas, esfregões, etc.

e. Macacos hidráulicos, empilhadeiras e
equipamentos semelhantes deveriam ser
programados para uma manutenção preventiva e
limpeza.

F. Limpeza de Utensílios e Equipamentos:

1. As superfícies e os utensílios que ficam em contato
com os alimentos devem ser limpos regularmente, e
sempre que for necessário, para eliminar resíduos de
alimentos e manter uma boa aparência. As superfícies
e as máquinas que estão em contato com os alimentos
e que requerem uma desinfecção devem ser limpos,
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higienizados e testados para assegurar uma adequada
destruição dos microorganismos patogênicos.
Superfícies que não estão em contato com os alimentos
também deveriam ser limpas regularmente, e sempre
que for necessário, para eliminar resíduos de produtos
e manter uma boa aparência.

2. Equipamentos e utensílios devem ser limpos e
higienizados dentro de uma programação
predeterminada para evitar uma contaminação
microbiana.

3. Utensílios e recipientes de uso intermediários devem
ser lavados após cada uso, se apropriado (ou conforme
a necessidade), e armazenados em posição invertida
e acima do piso.

4. Panelas, formas, bandejas e outras importantes zonas
de produto devem ser limpas numa frequência tal que
evite que partículas de carbono sejam transferidas aos
produtos. As panelas ou formas devem ser
armazenadas em posição invertida para prevenir uma
possível adulteração do produto.

5. Bandejas sanitárias e carrinhos devem ser limpos e
mantidos de tal maneira a evitar a adulteração dos
produtos.

6. Devem ser usados utensílios de limpeza distintos para
limpar as superfícies em contato com os alimentos
(zonas de produto) e para limpeza estrutural (áreas
de produto). Em nenhum momento os utensílios de
limpeza usados para limpar banheiros, cerâmicas de
banheiros ou ralos dos pisos devem ser utilizados para
qualquer outro tipo de limpeza. Uma adequada
identificação através de um código de cores e
segregação deve ser mantida para cada tipo ou
classificação dos utensílios de limpeza. Todos os
utensílios de limpeza devem ser limpos após o uso e
adequadamente guardados.
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Condições para uma Classificação
Insatisfatória

Segundo as Normas da AIB, será dada uma classificação
Insatisfatória quando um item ou vários itens observados
durante a avaliação retratar a violação de um dos seguintes
pontos:

I. Se existe um perigo iminente para a segurança alimentar.

II. Se os programas de segurança alimentar são inexistentes
ou deficientes a tal ponto que não cumprem com as Boas
Práticas de Fabricação.

III. Se o alimento está adulterado, tal como:

a. Traz ou contém uma substância venenosa ou nociva
que tenha sido adicionada ao alimento;

b. Consiste em parte ou em sua totalidade de qualquer
substância suja, pútrida ou decomposta ou se, sob
outros aspectos, não for adequada para consumo como
alimento;

c. Foi preparado, embalado ou mantido sob condições
insalubres através das quais pode ter sido contaminado
por sujeira, ou através das quais pode ter se tornado
nocivo à saúde.

IV. Se for observada uma violação das Boas Práticas de
Fabricação que represente um risco iminente à segurança
alimentar.

V. Se for observada uma violação dos regulamentos locais
ou nacionais relacionados ao uso de pesticidas que possa
representar um expressivo desvio destes regulamentos ou
que possa causar um iminente risco à segurança alimentar.

A seguir estão listadas algumas das condições mais comuns
encontradas que exigirão uma classificação insatisfatória.
Os seguintes itens somente representam exemplos de
condições classificadas como insatisfatórias e não são,
de modo algum, completos. Itens similares, não
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mencionados especificamente, serão avaliados pelo
auditor baseado nas condições existentes, os quais
estarão sempre sujeitos à revisões por parte do pessoal
no escritório central da AIB International.

1. Micróbios

a. A presença de grandes quantidades de mofo nas zonas
de produto ou próximo a elas, colocando em risco a
integridade do produto.

b. Manter as temperaturas (refrigeradores ou coolers)
acima de 4oC (40oF) para ingredientes ou produtos
com sensibilidade à atividade microbiológica.

c. Feridas abertas e furúnculos em empregados que têm
contato direto com produtos, ingredientes e zonas de
produto.

2. Material estranho

a. Peneira rasgada, estragada, defeituosa na recepção de
matéria-prima líquida.

b. Uso de pesticidas inconsistente com as instruções dos
rótulos.

c. Pintura descascada ou ferrugem na zona principal de
produto, onde é provável a contaminação dos
produtos.

3. Insetos

a. Ingredientes que apresentam infestação interna.

b. Infestação generalizada em estruturas aéreas acima
de ingredientes sensíveis ou expostos ou em zonas
de produto.

c. Infestações nos equipamentos, onde é provável a
adulteração dos produtos.

d. Moscas domésticas e moscas da fruta em número
excessivo com medidas de controle insuficientes.
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e. Qualquer evidência de baratas sobre ou na zona de
produto.

4. Roedores

a. Presença visual de roedores vivos.

b. Evidência de excremento ou matéria-prima ou produto
acabado roídos.

c. Roedores decompostos.

5. Aves

a. Aves residentes em áreas de processamento ou
armazéns.

b. Excremento de aves em zonas de produto, matéria-
prima ou produto acabado.



The following forms
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