
Programas de Autocontrole
em estabelecimentos de leite
e derivados

Lajeado, 08 de agosto de 2019.



Base legal

• RIISPOA
Art. 10 inciso XVII: programas desenvolvidos, procedimentos 

descritos, desenvolvidos, implantados, monitorados e verificados pelo 
estabelecimento, com vistas a assegurar a inocuidade, a identidade, a 
qualidade e a integridade dos seus produtos, que incluam, mas que 
não se limitem aos programas de pré-requisitos, BPF, PPHO e APPCC ou 
a programas equivalentes reconhecidos pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento;

 Art. 12: A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária de produtos 
de origem animal abrangem, entre outros, os seguintes procedimentos:
IV - verificação dos programas de autocontrole dos estabelecimentos;



Base legal

• RIISPOA
• Art. 74. Os estabelecimentos devem dispor de programas de 

autocontrole desenvolvidos, implantados, mantidos, 
monitorados e verificados por eles mesmos, contendo registros 
sistematizados e auditáveis que comprovem o atendimento aos 
requisitos higiênico-sanitários e tecnológicos estabelecidos neste 
Decreto e em normas complementares, com vistas a assegurar a 
inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos seus 
produtos, desde a obtenção e a recepção da matéria-prima, dos 
ingredientes e dos insumos, até a expedição destes. 



Base legal

• RIISPOA
• Art. 74. § 3º O Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento estabelecerá em normas complementares os 
procedimentos oficiais de verificação dos programas de 
autocontrole dos processos de produção aplicados pelos 
estabelecimentos para assegurar a inocuidade e o padrão de 
qualidade dos produtos.



Base legal

• RIISPOA

• NORMA INTERNA Nº 02/DIPOA/SDA, DE 06 DE NOVEMBRO DE 
2015:
– Cálculo do risco do estabelecimento: RE = (RV+RP+2xRD)/4.

• NORMA INTERNA DIPOA/SDA Nº 01, DE 08 DE MARÇO DE 2017
– Modelos de relatórios e instruções gerais para fiscalização



Elementos de controles

1. Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais 
e calibração)

• Avaliar se as AIs, suas instalações, equipamentos e seus 
utensílios foram localizados, projetados e construídos de forma a 
permitir a fácil manutenção e higienização, e funcionam de 
acordo com o uso pretendido e de forma a minimizar a 
contaminação cruzada, e estão em condição sanitária de 
operação.



Elementos de controles

1. Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais 
e calibração)
• Projeto de acordo com o aprovado (volume)
• Art. 33/RIISPOA. Qualquer ampliação, remodelação ou construção nos 

estabelecimentos registrados ou relacionados, tanto de suas dependências 
quanto de suas instalações, que implique alteração da capacidade de 
produção, do fluxo de matérias-primas, dos produtos ou dos funcionários, 
só poderá ser feita após aprovação prévia do projeto.

• Art. 38/RIISPOA. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
editará normas complementares sobre os procedimentos de aprovação 
prévia de projeto, reforma e ampliação, e para procedimentos de registro e 
relacionamento de estabelecimentos.
– INSTRUÇÃO NORMATIVA N º 3, DE 14 DE MARÇO DE 2019



Elementos de controles

1. Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais 
e calibração)
• Pavimentação
• Delimitação
• Lavagem externa de caminhões anterior ao descarregamento 
• Ausência de prédio residencial / alojamento
• Separação de áreas sujas e limpas, embalagem primária e 

secundária)
• Condições de manutenção de instalações e equipamentos
• Climatização (fatiamento e fracionamento de queijos), pressão 

positiva, com ar tratado e filtrado (produtos em pó)



Elementos de controles

1. Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais 
e calibração)
• Linhas de injeção direta de vapor com filtros culinários 

(aquecimento do soro para produção de ricota e o aquecimento 
da água para filagem da mussarela)

• Pias para lavagem e sanitização das mãos dentro da área 
industrial em número suficiente, bem posicionadas e supridas.



Elementos de controles

1. Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais 
e calibração)
• Programa de manutenção corretiva e preventiva, onde conste a 

descrição dos setores, a frequência de monitoramento nos 
setores e a relação de todos equipamentos com a respectiva 
frequência de manutenção preventiva, bem como as ações 
corretivas em relação a instalação/equipamento e ao produto, se 
couber (ex: no caso de .....: Paralisar produção, setor....; até....; 
Avaliar, analisar produto, descartar...)

• Registros de monitoramento das instalações (predial) e de 
equipamentos



Elementos de controles

1. Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais 
e calibração)
• Registros da manutenção preventiva de equipamentos, 

contempla um cronograma para checagem ou substituição de 
peças/equipamentos. Ex: horas de funcionamento de 
equipamento, e se há controle efetivo do seu cumprimento; se 
os intervalos para manutenção preventiva são estabelecidos com 
base em conhecimento técnico e contemplam as especificidades 
de cada equipamento (ex: estabelece o mesmo intervalo de 
manutenção preventiva para todos os equipamentos)



Elementos de controles

1. Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais 
e calibração)
• Barreiras sanitárias: 

– lava-botas, lavatórios de mãos com fechamento sem contato manual, 
solução detergente, papel toalha descartável, solução sanitizante, lixeira 
com tampa com acionamento indireto e tapete sanitário umedecido em 
solução sanitizante. 

– No caso de uso de máscaras, estas devem ser disponibilizadas antes do 
lavatório de mãos;

– Em se tratando de fabricação de produtos com baixa atividade de água 
(ex.: leite em pó, queijo ralado, etc.) dispensa-se o uso de lava-botas e 
tapete sanitário à entrada das seções onde o produto é exposto. Nestes 
casos, a higienização se faz pela substituição dos calçados ou uso de 
proteções especiais para os mesmos.



Elementos de controles

1. Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais 
e calibração)
• Funcionamento do pasteurizador:

– Válvula de desvio de fluxo e o sensor que a aciona estão localizados no 
final do retardo;

– Tanque de equilíbrio tampado;
– Termorregistrador em funcionamento, com as temperaturas registradas 

condizentes com os termômetros digital e da saída da seção de 
pasteurização;

– Funcionamento da válvula de desvio de fluxo e do alarme sonoro



Elementos de controles

1. Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais 
e calibração)

• Avaliar se as AIs dispõem de iluminação natural ou artificial com 
intensidade suficiente, de acordo com a natureza da operação.
– Iluminação suficiente para realização das atividades de monitoramento 

e verificação do autocontrole
– Lâmpadas e luminárias não causam risco aos produtos (protetores de 

luminárias) 



Elementos de controles

1. Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais 
e calibração)

• Avaliar se as AIs dispõem de ventilação natural ou mecânica de 
forma a minimizar a contaminação por meio do ar, controlar a 
temperatura ambiente, a umidade e os odores que possam 
afetar os produtos de origem animal e impedir que o ar flua de 
áreas contaminadas para áreas limpas, bem como impeça a 
formação de condensação.



Elementos de controles

1. Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais 
e calibração)

• (a) Situações envolvendo condensação que não requerem ações
– Quando a condensação não afeta a segurança do produto e as condições sanitárias. Por 

exemplo, a ocorrência de condensação na face interna da tampa de um recipiente de 
aço inoxidável ou em tubulações aéreas onde não haja exposição de produtos; 



Elementos de controles

1. Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais 
e calibração)

• (b) Situações em que a condensação deve ser controlada pelo 
estabelecimento
– Quando alguma forma de condensação é consequência esperada de certas 

operações, o estabelecimento deve aplicar ações que assegurem que essa 
condensação não altere o produto ou crie condições sanitárias inadequadas. Essas 
ações devem ser documentadas pelo estabelecimento nos programas de 
autocontrole. Diariamente, ou quando se fizer necessário, os estabelecimentos 
controlam essa condensação através da limpeza e sanitização ou da secagem das 
superfícies onde esta se forma. Por exemplo, a condensação em câmara de 
estocagem de produtos embalados ou a condensação na parte inferior dos beliches 
da câmara de salga;



Elementos de controles

1. Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais 
e calibração)

• (c) Situações em que a condensação não é aceitável
– Quando a condensação provoca a alteração dos produtos, criando 

condições sanitárias inadequadas e/ou interferindo na inspeção. Por 
exemplo, a formação de condensação de paredes e forro diretamente 
sobre o produto; 



Elementos de controles

1. Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais 
e calibração)

• Avaliar se as AIs dispõem de sistema de recolhimento de águas 
residuais que facilite o recolhimento e capaz de drenar o volume 
produzido, bem como se é capaz de prevenir eventuais refluxos 
de água que possam contaminar a rede de abastecimento de 
água potável.
– O correto escoamento de água, presença de sifão nos ralos e ou na 

rede coletora e ausência de refluxo de esgotos industriais;



Elementos de controles

1. Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais 
e calibração)
• Aferição é desenvolvida dentro nas atividades de rotina do 

estabelecimento, onde os instrumentos de controle do processo 
(ex. termômetros) são aferidos em espaço de tempo pré-
determinado e baseado em padrão estabelecido. A aferição é 
feita no próprio estabelecimento e, quando se detecta uma falha 
no instrumento, devem ser adotados procedimentos previstos 
para impedir seu uso, ou quando for o caso, registrar o seu fator 
de correção a fim de evitar que a produção seja monitorada de 
forma imprecisa. Os registros da aferição devem estar 
disponíveis para a verificação oficial.



Elementos de controles

1. Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais 
e calibração)
• A calibração dos instrumentos é executada independentemente 

das ações executadas na aferição. É realizada, 
preferencialmente, para o ajuste dos instrumentos aos padrões 
referenciais (standard), servindo de balizamento para a aferição. 
A calibração nem sempre é executada nas dependências do 
estabelecimento e às vezes, faz-se necessário o envio do 
instrumento para instituições especializadas e credenciadas por 
organismos oficiais, para realização destes serviços. Em qualquer 
situação, a empresa inspecionada deverá apresentar o 
respectivo certificado de calibração, os quais serão avaliados 
pelo SIF



Elementos de controles

1. Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais 
e calibração)

• Avaliar se as AIs dispõem de instrumentos ou equipamentos 
calibrados ou aferidos, que funcionem de acordo com o uso 
pretendido e se estão devidamente identificados.
– Registros regulares de acompanhamento da aferição e calibração dos 

instrumentos
– Calibração realizadas em instituições especializadas, credenciadas 

oficialmente e providas das devidas certificações
– Instrumentos de controle do processo corretamente identificados quanto à 

aferição e fator de correção



Elementos de controles

• 2. Água de Abastecimento

• Quantidade suficiente, instalações adequadas para armazenamento e 
distribuição.

• Condições de manutenção, higiene externa e interna (com registros) e 
proteção dos reservatórios de água;

• Pontos de coleta de água identificados e representativos, Cloro residual livre e 
o pH

• Presença e funcionamento do dosador de cloro, mantido em local protegido, 
de forma que a dosagem seja feita anteriormente ao ingresso da água no 
reservatório

• Vapor e o gelo em contato direto ou indireto com os produtos (inocuidade)



Elementos de controles

• 2. Água de Abastecimento

• Dados de controle de qualidade da água e laudos de análises que 
demonstrem a qualidade da água potável utilizada nas áreas de 
produção e o atendimento dos padrões definidos pelo Anexo XX 
da Portaria de Consolidação nº 5/2017.

• Laudos de análises: laboratórios NBR ISO/IEC 17.025
• Plano amostral: no mínimo, a menor frequência de análise 

determinada pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 
5/2017 para controle do sistema de distribuição (reservatórios e 
rede), conforme Tabela 1.



Elementos de controles

• 2. Água de Abastecimento

• Água de rede de distribuição (sistema de abastecimento de 
água, público ou privado): dados e laudos de análises realizadas 
pelo órgão ou entidade responsável pelo sistema de 
abastecimento.
– De acordo com o Decreto 5.440, de 4 de maio de 2005, os responsáveis 

pelo sistema de abastecimento de água devem apresentar na conta 
mensal e em relatório anual informação sobre a qualidade e 
características físicas, químicas e microbiológicas da água conforme 
padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.



Elementos de controles

• 2. Água de Abastecimento

• Água de captação subterrânea ou superficial (solução 
alternativa coletiva para abastecimento de água), são 
responsáveis pelo tratamento da água e pelo cumprimento do 
Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017.

• Análises dos parâmetros básicos de potabilidade - cloro, pH, cor 
e turbidez, recomendados pelo MS e OMS da Saúde, deverão ser 
realizadas preferencialmente in situ.

• Quando não for possível realizar a análise in situ, a amostra será 
encaminhada para laboratório respeitando as condições 
preconizadas pelo ISO 5667-3, conforme descrito na Tabela 2.



Elementos de controles

• 2. Água de Abastecimento

• As ações corretivas incluem a avaliação de conformidade dos 
produtos, se pertinente (ex: exame microbiológico de água ou 
cloro deficiente quando a água é utilizada diretamente no 
produto)

• Análise completa: ações corretivas pelo estabelecimento
• Saúde pública: ANEXO 7 DO ANEXO XX da PORTARIA DE 

CONSOLIDAÇÃO Nº 5
• Ação fiscal



Elementos de controles

• 3. Controle Integrado de Pragas

• Avaliar se o controle ou o programa é eficaz e contínuo, de forma 
a evitar o acesso, a presença e a proliferação de pragas na área 
no complexo industrial.
– Identificação de condições favoráveis ao abrigo ou proliferação de 

pragas, como por exemplo, material em desuso, produtos de 
devolução, lixeiras, lenha para a caldeira, fontes de mau cheiro.



Elementos de controles

• 3. Controle Integrado de Pragas

• Avaliar in loco as armadilhas, seu monitoramento, as barreiras 
físicas contra o acesso de pragas e o perímetro do 
estabelecimento.
– Verificação amostras das armadilhas e iscas externas, quanto à 

adequação, número suficiente, localização e em boas condições de 
manutenção.

– Verificação das barreiras (delimitação)
– Áreas externas próximas às portas iluminadas com lâmpadas que não 

atraiam insetos, quando houver atividade noturna
– Ausência de evidências de infestações (carcaças, animais vivos, fezes, 

ninhos, urina, penas, etc...)



Elementos de controles

• 3. Controle Integrado de Pragas

• Monitoria diária do controle de pragas pelos funcionários, com 
registro dos achados e ações corretivas;

• Programa de controle de pragas escrito e implantado, contendo 
o mapa de localização das iscas; a distribuição das iscas deve 
evitar o acesso das pragas, com a formação de um anel sanitário. 
Isca com veneno em setores com presença de produtos.

• Registros de monitoria realizada pela empresa terceirizada, na 
frequência estabelecida, bem como o licenciamento da empresa 
junto ao órgão competente. 

• Se os produtos químicos utilizados estão regularizados



Elementos de controles

• 4. Higiene Industrial e Operacional
• Antes do início das operações (pré-operacional) e durante as operações 

(operacional), de acordo com a natureza do processo de fabricação.
• Implementação, o monitoramento, a verificação e as ações corretivas.

– Implementação: execução dos procedimentos descritos no plano envolvendo a 
metodologia empregada e suas etapas, material utilizado, e tempo de contato, tipo 
e concentração dos agentes sanitizantes.

– Monitoramento pré-operacional: eficácia da higienização antes do início das 
operações com intuito de indicar se a UI está ou não em condições sanitárias.

– Monitoramento operacional: condições sanitárias durante as operações ou seus 
intervalos.



Elementos de controles

• 4. Higiene Industrial e Operacional
• A verificação consiste em avaliar se o monitoramento ou se a implementação 

estão sendo realizados da forma adequada conforme plano escrito. As ações 
corretivas devem ser avaliadas frente as não conformidades detectadas 
considerando
– As medidas corretivas identificam e eliminam a causa do desvio?
– As medidas adotadas restabelecem as condições higiênico-sanitárias do produto? 
– As medidas preventivas adotadas evitam a recorrência de desvios?
– As medidas de controle adotadas garantem que nenhum produto que possa causar 

dano à Saúde Pública, ou que esteja adulterado, fraudado ou falsificado, chegue ao 
consumo?



Elementos de controles

• 4. Higiene Industrial e Operacional

• Condições adequadas de limpeza e organização 
• Acondicionamento e retirada de lixo e resíduos industriais em local próprio e 

adequado, com reservatórios com tampa e acionamento indireto 
adequadamente conservados e identificados, e com frequência adequada de 
retirada.

• Área de higienização de caixas plásticas mantida em condições de higiene, 
com limpeza eficiente das caixas

• Sistema CIP (tempo, concentração de solução, temperatura, etc...).
• Limpeza externa do caminhão (atenção para as escotilhas, escada, tubulação 

de saída do leite)



Elementos de controles

• 4. Higiene Industrial e Operacional

• Equipamentos são desmontados na frequência prevista para realização de 
limpeza e sanitização;

• Os equipamentos são limpos e sanitizados antes do uso e existem registros de 
monitoramento.

• Frequência e/ou local adequado de desmontagem de 
equipamentos/tubulações que requerem limpeza manual periódica. Solicitar 
a desmontagem do equipamento para verificação da limpeza interna.

• Filtros são limpos na frequência adequada



Elementos de controles

• 4. Higiene Industrial e Operacional

• Registros contemplam as ações corretivas e a verificação da conformidade da 
higienização após a correção; 

• Ações corretivas e preventivas implantadas atendem aos seguintes requisitos:
– I – identificam e eliminam a causa do desvio?
– II – restabelecem as condições higiênico-sanitárias do produto?
– III – evitam a recorrência de desvios?

• Controle da eficiência da higienização dos equipamentos (por exemplo: swab
de superfície de equipamentos)



Elementos de controles

• 5. Higiene e Hábitos Higiênicos dos Funcionários

• Avaliar se os manipuladores que entram em contato direto ou indireto com os 
produtos de origem animal adotam práticas higiênicas e de asseio pessoal, e 
são submetidos a controle ou avaliação de saúde.
– Apresentação adequada do pessoal: uniformes limpos, proteção de cabelos, unhas 

aparadas, não pintadas, ausência de adornos.
– Hábitos de higiene adequados, com a higienização das mãos na frequência e forma 

corretas e sem detecção de atitudes anti-higiênicas.

• Avaliar se os manipuladores que entram em contato direto ou indireto com os 
produtos de origem animal são treinados considerando as atividades que 
desempenham.



Elementos de controles

• 5. Higiene e Hábitos Higiênicos dos Funcionários

• Verificação do controle da eficiência da higiene dos funcionários (por exemplo: swab
de mãos

• Higienização de uniformes em estabelecimento terceirizado ou pelo próprio 
estabelecimento

• Atestado de saúde, assinado por médico, onde conste que são aptos a manipulação de 
alimentos, renovados no mínimo anualmente; exames de admissibilidade (ex: 
audiometria)

• Afastamento da função de funcionários que apresentaram algum problema de saúde 
que seja um risco ao alimentos 

• Registro de treinamentos, especificando frequência, conteúdo, lista de presença; 
conteúdos abordados são adequados às funções a serem executadas

• Práticas sanitárias a serem executadas por funcionários e visitantes 



Elementos de controles

• 6. Procedimentos Sanitários Operacionais

• Avaliar se os procedimentos sanitários operacionais foram mapeados 
considerando o processo produtivo.
– Organização dos locais
– Uso de utensílios exclusivos e identificados para limpeza de superfícies de contato 

com alimento
– Bocal da mangueira de descarga protegido e sem contato com o piso



Elementos de controles

• 6. Procedimentos Sanitários Operacionais

• Avaliar se os procedimentos sanitários operacionais estão sendo executados 
conforme previsto no programa escrito, de forma a evitar a contaminação 
cruzada do produto.
– Se os equipamentos e utensílios usados no armazenamento de produtos não 

comestíveis são instalados e operados de forma que não propiciem qualquer risco 
de contaminação aos produtos comestíveis, além de serem identificados como de 
uso exclusivo para essa finalidade.

– Se o fluxograma operacional não permite contaminação cruzada. 
– Se há não há manipulação de caixas, testeiras e outras embalagens secundárias nas 

áreas de processamento.



Elementos de controles

• 6. Procedimentos Sanitários Operacionais

• Avaliar se os procedimentos sanitários operacionais estão sendo executados 
conforme previsto no programa escrito, de forma a evitar a contaminação 
cruzada do produto.
– Ausência de trânsito de material estranho durante a fabricação.
– Se nas etapas de manipulação e processamento, as operações são executadas de 

forma a prevenir a contaminação do produto (evitando acúmulo de produto, 
contaminações cruzadas, contrafluxos e embalagens desprotegidas);

– A correta separação e identificação de produtos quanto a sua natureza, 
temperatura e embalagens;



Elementos de controles

• 6. Procedimentos Sanitários Operacionais

• Adequação dos produtos químicos usados no ambiente de 
processamento de alimentos;

• Liberação preferencial dos produtos mais antigos, permitindo o 
exercício da rastreabilidade e ainda são objeto de um inventário 
permanente e dinâmico (SISTEMA PEPS)



Elementos de controles

• 6. Procedimentos Sanitários Operacionais

• Exemplos de possíveis PSOs em laticínios:
– Filtros de linha; (volume de recebimento e linhas)
– Adição de lecitina em leite em pó instantâneo;
– Limpeza de formas e dessoradores;
– Sanitização de instrumentos de coleta de leite;
– Lavagem de caixas plásticas;
– Sanitização de embalagem primária, como imersão em peracético;
– Identificação do termógrafo;
– Tanque de equilíbrio sem tampa;



Elementos de controles

• 6. Controle da matéria-prima (inclusive aquelas destinadas ao 
aproveitamento condicional), ingrediente e material de 
embalagem

• Critérios utilizados para a seleção, recebimento e 
armazenamento da matéria-prima, ingredientes e embalagens. 
Os procedimentos devem prever o destino a ser dado às 
matérias-primas, ingredientes e embalagens reprovados no 
controle efetuado.

• Avaliar se há procedimentos quanto ao recebimento, 
identificação, armazenamento e controle do uso das matérias-
primas destinadas ao aproveitamento condicional.



Elementos de controles

• 6. Controle da matéria-prima (inclusive aquelas destinadas ao 
aproveitamento condicional), ingrediente e material de 
embalagem

• Avaliação sensorial ao abrir as escotilhas dos tanques (aspecto e coloração do 
leite e a ausência de sujidades)

• Amostras de todos os compartimentos dos caminhões-tanque para realização 
das análises de recepção do leite

• Leite é descarregado somente após a finalização das análises de recepção;
• Leite cru refrigerado ou leite fluido a granel de uso industrial proveniente de 

outros estabelecimentos com SIF ou SISBI é identificado através de etiqueta 
lacre e boletim de análise

• Matérias primas recebidas devidamente identificadas quanto à sua origem, 
permitindo assim a rastreabilidade



Elementos de controles

• 6. Controle da matéria-prima (inclusive aquelas destinadas ao 
aproveitamento condicional), ingrediente e material de 
embalagem

• Análises mínimas necessárias para seleção da matéria prima, se prevê 
destinação adequada em caso de desvio e se realiza tal destinação conforme 
previsto no plano;

• Habilitação da matéria prima que dará origem a produtos destinados à 
exportação (não se aplica a leite cru);

• Se as matérias-primas e produtos são mantidos em temperaturas compatíveis 
com a sua natureza (resfriadas, congeladas e outras) e de forma organizada 



Elementos de controles

• 6. Controle da matéria-prima (inclusive aquelas destinadas ao 
aproveitamento condicional), ingrediente e material de 
embalagem

• Parâmetros para aceitação estão claros, e os procedimentos para as situações 
onde os parâmetros de aceitação não são atendidos estão previstos; se estão 
previstas as destinações; se há descrição/previsão de ações preventivas (ex: 
avaliação e tratamento dos dados da RBQL, programa de educação) 

• Cadastro atualizado dos produtores que fornecem leite diretamente a ela;
• Se há registros do controle das condições de funcionamento e higiene dos 

veículos de transporte de matérias-primas e produtos;
• IN 76 e 77/2018



Elementos de controles

• 6. Controle da matéria-prima (inclusive aquelas destinadas ao 
aproveitamento condicional), ingrediente e material de 
embalagem

• Na ocorrência de desvios quanto ao emprego de ingredientes, se estão sendo 
tomadas todas as medidas corretivas e preventivas cabíveis que evitem sua 
recorrência;

• Ingredientes utilizados tem seu uso permitido por órgãos competentes, com 
indicações oficiais específicas ao uso (formulação aprovada), e se são estão 
sendo usados conforme previsão do uso?

• Registros da avaliação quanto ao destino adequado dos ingredientes e 
produtos com embalagens rompidas;

• Registros de que as embalagens recebidas estão íntegras e tem características 
indispensáveis à proteção dos produtos;



Elementos de controles

• 7. Controle de temperaturas

• Controle de temperatura de ambientes, equipamentos, operações e 
produtos/matérias-primas, de acordo com a natureza da operação. 
– Recebimento de leite cru refrigerado apenas na temperatura máxima de 7ºC e de que 

forma trata a excepcionalidade disposta na IN nº 77/2018;
– Recebimento de outras matérias-primas nas temperaturas máximas definidas em 

regulamento técnico específico (soro de leite, leite a granel de uso industrial, creme de 
leite, etc);

– Amostras de leite cru de produtores (rastreabilidade e RBQL) são mantidas à 
temperatura máxima de 7ºC;

– Leite cru e leite pasteurizado estocados atendem à temperatura máxima de 4ºC, 
conforme artigo 258 do Decreto 9.013/2017;

– Se as demais matérias-primas são mantidas em temperaturas que atendam à 
legislação/autocontrole. 



Elementos de controles

7. Controle de temperaturas

• Temperaturas de referência para o controle das etapas do processo são 
fundamentadas em bases técnico-científicas e dispositivos regulamentares 
(ex: maturação de queijos);

• Registros contínuos, à medida do possível, e progressivos dos controles de 
temperaturas;

• Compatibilidade no cotejo sistemático dos controles de temperatura 
realizadas pelos estabelecimentos, com os realizados pela IF;

• Não-conformidades com adoção de medidas corretivas pertinentes, as 
preventivas que se impõem e ainda se as mesmas têm consistência técnico-
científica;



Elementos de controles

8. APPCC
9. Análises laboratoriais (Programas de autocontrole, 
atendimento de requisitos sanitários específicos de certificação 
ou exportação)

– Avaliar se as análises de parâmetros físico-químicos e microbiológicos 
dos produtos e da água de abastecimento, incluindo água potável e 
gelo, são realizadas nas frequências previstas, em laboratórios de 
autocontrole ou credenciados, conforme o caso, garantindo assim que 
alimentos estejam aptos para o consumo humano e cumpram as 
especificações aplicáveis aos produtos acabados conforme disposto na 
legislação vigente.

– Avaliar as ações adotadas pela empresa frente a resultados não 
conformes.



Elementos de controles

9. Análises laboratoriais (Programas de autocontrole, 
atendimento de requisitos sanitários específicos de certificação 
ou exportação)
• Se a empresa possui programa de BPL descrito e implantado;
• Se o programa de BPL contempla:

– Manual de Bancada;
– Conduta pessoal dentro do laboratório;
– Manipulação e descarte de reagentes e amostras;
– Aferição e calibração de instrumentos;
– Padronização, identificação e armazenagem adequada de reagentes;
– Registro de resultados de análises;
– Treinamento dos analistas;



Elementos de controles

9. Análises laboratoriais (Programas de autocontrole, 
atendimento de requisitos sanitários específicos de certificação 
ou exportação)
• Se o laboratório dispõe dos equipamentos para a realização das análises 

previstas na legislação/autocontrole e estão em funcionamento. 
– Obrigatoriedade de uso do crioscópio, não sendo aceitos equipamentos que 

realizam leitura indireta da crioscopia. 

• Manual de bancada está à disposição dos analistas, se este contempla todas 
as análises realizadas no laboratório e se as metodologias são reconhecidas 
cientificamente;



Elementos de controles

9. Análises laboratoriais (Programas de autocontrole, 
atendimento de requisitos sanitários específicos de certificação 
ou exportação)

• Reagentes para a realização das análises previstas na legislação/autocontrole 
dentro do prazo de validade;

• Descarte das amostras e reagentes conforme previsto no plano de BPL;
• Compatibilidade entre análises “Não conformes” e 

rejeição/destinação/reprocessamento dos produtos que não atendem 
padrões



Elementos de controles

10. Controle de formulação de produtos e combate a fraude
– Formulação, processo de fabricação e o rótulo estão de acordo com o 

registrado e se garantem a identidade, qualidade, segurança higiênico 
sanitária e tecnológica do produto de origem animal.

– A composição do produto registrada corresponde ao constatado in 
loco; os aditivos e ingredientes foram adicionados respeitando a 
concentração ou quantidade aprovadas; a matéria-prima empregada 
corresponde realmente a declarada seja na sua natureza ou quantidade

– No processo de fabricação deve-se observar se os parâmetros 
indicados no processo produtivo foram respeitados conforme a 
natureza do produto. Exemplo: se o produto for maturado, o tempo e 
condições de maturação.



Elementos de controles

10. Controle de formulação de produtos e combate a fraude
• Estudo de recorrência, observando eventual tendência a obter 

produtos em desacordo com os padrões estabelecidos 
oficialmente;

• Registros de controle de entrada, saída e utilização dos 
ingredientes, e se tais documentos são compatíveis com os 
registros gerados nas demais etapas do processo de fabricação;

• Medidas preventivas e corretivas para casos onde sejam 
constatados erros de fabricação/ formulação, e se nestes casos 
os produtos adulterados são adequadamente destinados;

• Resultados de análises laboratoriais demonstram 
compatibilidade com as formulações aprovadas.



Elementos de controles

• 10. Rastreabilidade e recolhimento

• Rastreabilidade dos produtos de origem animal, bem como da 
matéria-prima e ingredientes que lhe deram origem, em todas as 
etapas da produção e distribuição.

• A partir do produto final elaborado até sua matéria-prima ou a 
partir da matéria-prima utilizada até o produto elaborado.



Elementos de controles

• 10. Rastreabilidade e recolhimento
• Etapas de segurança definidas e validadas pelo estabelecimento 

no sentido de resguardar seu processo produto do uso de 
matérias-primas não autorizadas ou habilitadas para 
determinado produto ou mercado.

• Programa de recolhimento e, em caso de não conformidade 
detectada que motive o recolhimento, se a produção foi 
devidamente recolhida e se recebeu a destinação adequada.



Elementos de controles

• 10. Respaldo para certificação oficial
• Garantias de que os produtos de origem animal e seus sistemas 

de controle estão em conformidade com os requisitos 
estabelecidos na legislação nacional ou nos acordos bilaterais ou 
multilaterais.



Elementos de controles

• PAC
• Programa escrito, assinado e datado
• Registros (monitoria, ações corretivas/preventivas, verificação)



Elementos de controles

PAC
• Programa escrito, assinado e datado
• Registros (monitoria, ações corretivas/preventivas, verificação)
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