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RESUMO 

O presente estudo de caso contempla a implantação de uma plataforma digital de 
autocontrole de qualidade, QualyFull®, em uma indústria frigorífica na cidade de Nova 
Prata – RS. Essa plataforma tem a finalidade de resolver problemas frente aos 
desafios de gestão documental e ações a serem tomadas diante das não 
conformidades (NCs), além da otimização de tempo frente à tomada de decisões, 
verificações e auditorias. Este trabalho proporcionou uma visão comparativa de coleta 
de dados, digitais e convencionais, direcionados a realizar as atividades obrigatórias 
de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Análises de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle (APPCC). A metodologia de implantação foi estruturada e conduzida com 
base na gestão do guia Project Management Body of Knowledge (PMBOK) do Project 
Management Institute (PMI), juntamente da técnica de brainstorming, além do controle 
estatístico através do Diagrama de Pareto gerado automaticamente pela plataforma 
QualyFull®. Na avaliação dos resultados foram quantificados e comparados 
estatisticamente os dados. Os resultados mostram que os desvios apontamentos e 
resolvidos com aplicativo mobile, durante os 3 meses, são 79% maiores em números 
de NCs do que da forma convencional e diante do uso da tecnologia nos 22 dias de 
levantamento, economizou-se 5 horas somente nos descritivos das ações diante dos 
desvios. Assim, verificou-se a superioridade da tecnologia implantada em relação à 
redução do risco de autuações pelo órgão fiscalizador, vantagens em demonstrações 
de dados arquivados por meio de filtros dinâmicos, facilidades à atendimentos de 
requisitos legais de auditorias, melhorias quanto a sustentabilidade como a eliminação 
da impressão de papéis, além da valorização da imagem pública da indústria 
alimentícia com o fortalecimento da marca através da confiabilidade transmitida pelo 
uso da tecnologia, reconhecida e de excelência, para comprovação da fabricação de 
alimento seguro. 

Palavras-chave: APPCC; BPF; qualidade; inovação tecnológica; digital. 
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ABSTRACT 

 

The present case study contemplates the implementation of the digital quality control 
system QualyFull® in a slaughterhouse industry, in the city of Nova Prata - RS. This 
platform aims to solve problems facing the challenges of document management and 
actions to be taken in the face of nonconformities (NCs), in addition to the optimization 
of time before decision making, checks and audits. This work will provide a 
comparative view of data collection and legislation aimed at carrying out the mandatory 
activities of Good Manufacturing Practices (GMP) and Hazard Analysis and Critical 
Control Points (HACCP). The deployment methodology was structured and conducted 
based in the management of the guide Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK) from Project Management Institute (PMI),together with the brainstorming 
technique, in addition to statistical control through the Pareto Diagram automatically 
generated by the QualyFull® platform. In the evaluation of the results, the data was 
quantified and statistically compared. The results show that the deviations noted and 
solved with the mobile application, during the 3 months, are 79% higher in number of 
NCs than in the conventional way, and due to the use of technology in the 22 days of 
survey, 5 hours were saved only in the description of the actions before the deviations. 
Thus, it was verified the superiority of the implemented technology in relation to 
reducing the risk of fines by the inspection agency, advantages in demonstrations of 
archived data through dynamic filters, facilities for meeting legal requirements of 
audits, improvements in sustainability as the elimination of printing paper, and the 
enhancement of the public image of the food industry with the strengthening of the 
brand through the reliability transmitted by the use of technology, recognized and 
excellence, to prove the manufacture of safe food. 

 

Keywords: HACCP; GMP; quality; technological innovation; digital. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Dados de exportação de carne bovina dos primeiros meses de 2022. .... 17 

Figura 2 – Abrangência da solução no agronegócio. ................................................ 21 

Figura 3 – Reconhecimento da inovação tecnológica pela EMBRAPA.....................21 

Fifura 4 - Visão geral das funcionalidades da plataforma QualyFull®..........................23 

Figura 5 - Planta baixa arquitetônica do frigorífico Fanton ........................................ 24 

Figura 6 – Fases e Processo de Implantação da Plataforma QualyFull®. ................ 25 

Figura 7 – Visão parcial do dashboard da plataforma da QualyFull®. ...................... 27 

Figura 8 – Visão de uma das telas do dahboard referente aos filtros de dados da 

plataforma QualyFull® ............................................................................................... 28 

Figura 9 – Fluxograma de abate de bovinos/suínos com pontos do APPCC. ........... 30 

Figura 10 – Desvios previamente cadastrados na plataforma web ........................... 32 

Figura 11 – Ações corretivas e preventivas visualizadas na tela do app (celular)..... 33 

Figura 12 – Equipe do autocontrole e fiscalização após brainstorming. .................... 34 

Figura 13 – Gráfico referente ao tempo de descrição das não conformidades de PSO.

 .................................................................................................................................. 35 

Figura 14 – Gráfico referente ao tempo de descrição das não conformidades de 

Temperatura? ............................................................................................................ 35 

Figura 15 – Gráfico referente ao tempo de descrição das não conformidades de Água 

Residual. ................................................................................................................... 36 

Figura 16 – Gráfico referente ao tempo de descrição das não conformidades de 

Controle de Pragas. .................................................................................................. 36 

Figura 17 – Gráfico referente ao tempo de descrição das não conformidades de Abate 

Humanitário. .............................................................................................................. 37 

Figura 18 – Gráfico referente ao tempo de descrição das não conformidades de PPHO.

 .................................................................................................................................. 37 

Figura 19 – Gráfico referente ao tempo de descrição das não conformidades de Aguá 

de Abastecimento. ..................................................................................................... 38 

Figura 20 – Gráficos Paretos gerados automaticamente na plataforma QualyFull® 

referentes a não conformidades. ............................................................................... 39 

Figura 21 – Layout do dashboard do agendamento das Ordens de Serviços. .......... 41 



 

9 
 

Figura 22 - Porcentagens de NCs apontadas em 3 meses, coletadas de forma 

convencional e com aplicativo mobile: ...................................................................... 46 

Figura 23 - Porcentagens de NCs apontadas por POP em 3 meses, coletadas de forma 

convencional e com aplicativo mobile: ...................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Numerações e descritivo do gráfico de NCs nos PSOs...........................40 

Tabela 2 – Numerações e descritivo do gráfico de NCs nas Temperaturas (área 

fria).............................................................................................................................42 

Tabela 3 – Numerações e descritivo do gráfico de NCs em Águas Residuais..........42 

Tabela 4 – Numerações e descritivo do gráfico de NCs em Ventilação....................43 

Tabela 5 – Numerações e descritivo do gráfico de NCs no Abate Humanitário........43 

Tabela 6 – Numerações e descritivo do gráfico de NCs em Higiene e Saúde dos 

colaboradores.............................................................................................................44 

Tabela 7 - Valores somados de todos os desvios apontados, somando-se todas as 

não conformidades dos POPs....................................................................................45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 12 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................. 16 

2.1 AS CARNES .................................................................................................... 16 

2.2 BPF e APPCC .................................................................................................. 17 

2.3 AUTOCONTROLE DIGITAL ............................................................................ 18 

2.4 QUALYFULL® ................................................................................................. 20 

3. METODOLOGIA ................................................................................................... 22 

3.1 MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................... 23 

3.1.1 Fases e Processos ...................................................................................... 25 

3.1.2 Análises de Dados ...................................................................................... 26 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................ 29 

4.1 FASES DE IMPLANTAÇÃO ............................................................................. 29 

4.2 ANÁLISES DE DADOS .................................................................................... 34 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 49 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 50 

APÊNDICE A ............................................................................................................ 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com origem no termo inglês “food safety”, a segurança de alimentos é a 

garantia de que o alimento possua a condição necessária para chegar ao consumidor 

final que ao longo das décadas vem tornando-se mais exigente, forçando a criação de 

novas legislações, com normas mais rígidas, para garantir que somente alimentos 

seguros sejam comercializados e para que isso aconteça deve haver a implantação 

de programas que gerenciam a qualidade e a segurança de alimentos (HERNANDES, 

2022). 

Os abalos provocados pela pandemia Coronavírus (2020) nos mercados 

mundiais não atingiram as exportações de carne brasileira, a princípio a crise atuou 

como alavanca para os negócios abrindo caminho para novos e futuros compradores 

(ABIEC, 2020), logo os desembarques da carne no exterior ultrapassaram os anos 

anteriores com sucessivo crescimento até o presente ano de 2022 (ABIEC, 2022). 

Neste sentido, a qualidade torna-se um dos mais importantes fatores de 

decisão dos consumidores na seleção de produtos que competem entre si. Segundo 

Montgomery (2019) a maioria das pessoas possuem compreensão conceitual de 

qualidade, como algo relacionado com uma ou mais características desejáveis que 

um produto possa ter.  

O programa de autocontrole obrigatório e inicial relacionado à qualidade e à 

segurança de alimentos é compreendido pelas Boas Práticas de Fabricação – BPF 

que são procedimentos que estabelecem instruções sequenciais para operações 

rotineiras e específicas, conforme as Portarias 326 do Ministério da Saúde (BRASIL, 

1997) e 368 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 1997).  

As BPF foram unificadas e definidas por uma Resolução da Diretoria Colegiada 

- RDC, especificamente a RDC 275, que padronizou os Processos Operacionais 

Padrões - POPs, os cuidados e a fiscalização adotada por empresas de alimentos, a 

fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária (BRASIL, 2002). São as BPF 

responsáveis por condições mínimas para a produção de alimentos seguros, 

minimizando contaminações químicas, físicas e biológicas provenientes das matérias-
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primas, água, instalações, equipamentos, utensílios, controle de pragas e dos 

manipuladores de alimentos (TONDO, 2017).  

Já o programa compreendido como sequencial aos requisitos básicos das BPF 

é abrangido pela Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC, que é 

um sistema de garantia da qualidade alimentar com abordagem científica e 

sistemática para perigos ou situações críticas (BRASIL, 1998). Todas as ações 

corretivas e preventivas, executadas quando o resultado do levantamento de dados 

mostrar desvio de um procedimento de Ponto Crítico de Controle - PCC, em relação 

aos seus limites críticos, descritas no manual de APPCC, devem permanecer 

documentadas e arquivadas pelas organizações (ABNT, 2002). 

Os sistemas de Procedimento Padrão de Higienização Operacional - PPHO e 

APPCC também são exigidos através de instruções para elaboração e implantação 

dos mesmos em estabelecimentos habilitados à exportação de carnes (MAPA,2003) 

As normas do Codex Alimentarius, também de abrangência mundial, são 

estabelecidas pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

– FAO e a Organização Mundial da Saúde – OMS (FAO/WHO, 2003). 

 A ISO 22000 é uma norma auditável para sistemas de gestão de segurança 

de alimentos, baseada nos princípios do APPCC estabelecidos nos princípios gerais 

de higiene alimentar do Codex Alimentarius, como parte do conjunto de medidas 

preventivas contra contaminação, enfatiza os programas de pré-requisitos para 

adicionar aos conceitos existentes de Programas de Pré-requisito - PPR e PCC 

(ABNT, 2019). 

Conforme Feltes (2017), o conflito de competências das autoridades sanitárias 

brasileiras, devido à sobreposição de regulamentações é uma das dificuldades a ser 

superada no Brasil para que se garanta a produção de alimento seguro e de qualidade. 

A necessidade de produção de alimentos seguros, cumprimento de legislações 

e normativas diversas nos diferentes segmentos industriais alimentícios tem 

estimulado o desenvolvimento de ferramentas para fortalecer os controles de 

qualidade e assim torná-los mais eficientes. O desenvolvimento de soluções 

tecnológicas para a cadeia de produção de alimentos que atendam às exigências e 
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se enquadrem nos orçamentos, da maioria das empresas brasileiras, é de suma 

importância para garantir a qualidade e alimentos seguros no Brasil (FELTES, 2017). 

A Internet das Coisas (IoT) é uma poderosa ferramenta que transformará o 

agronegócio em redes inteligentes de objetos conectados e que podem ser 

identificados, porém há muito o que evoluir, sendo as ações dessa natureza 

decorrentes de um futuro inevitável sendo estas mais eficientes, seguras e de baixo 

custo (Costa; Oliveira; Móta; 2018). 

Segundo Peres (2014), necessitamos de estruturação e de busca de 

ferramentas objetivas para melhoria da qualidade e sustentabilidade econômico-

administrativa, sendo que as expectativas do mercado brasileiro são promissoras e 

existe uma tendência de exclusão do mercado daquelas empresas que não se 

modernizarem, ou seja, que não estiverem preparadas para atender todas as 

legislações pertinentes para a produção e autocontrole de qualidade. 

De acordo com Cunha (2018), todo gestor da qualidade sonha em ter 

indicadores que ajudem na investigação de problemas e tomadas de decisões mais 

assertivas, mas por meio de planilhas específicas dos famosos programas de 

autocontrole, o que se torna limitado, porém como ele mesmo afirma: se o “mundo é 

tech”, referindo-se ao mundo tecnologicamente evoluído na atualidade, e tudo evolui 

numa velocidade assustadora, devemos por esse motivo inovar na área de alimentos. 

Os monitoramentos realizados de forma convencional, utilizando planilhas 

impressas em folhas de papel, dificultam registros e controle de documentos, 

requeridos segundo a ISO 9001:2015, esta que é favorável ao formato e meio da 

informação comprobatória estar disponível em arquivos armazenados em algum 

software, assim facilitando e compilando totalmente o fluxo da informação 

documentada de uma empresa (ABNT, 2015).  

A implantação do sistema digitalizado de autocontrole possibilita a 

incolumidade dos dados, conforme requisito do novo decreto do Departamento de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal - RIISPOA, que autorizou o uso de sistemas 

digitais no Brasil no ano de 2020. Estes sistemas informatizados devem disponibilizar 

registros referentes aos monitoramentos e verificações de autocontrole com 

segurança, integridade e disponibilidade da informação (BRASIL, 2020). 
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Faz-se necessário, portanto, a implantação de uma ferramenta computacional 

para facilitar os monitoramentos, melhorar a compreensão da aplicabilidade, obter 

controle estatístico das não conformidades (NCs) em tempo real, além de otimizar o 

tempo, considerando a grande quantidade necessária de planilhas realizadas 

diariamente para o cumprimento das legislações e normativas. 

A plataforma QualyFull®, foi desenvolvida no Brasil por profissionais com 

experiências em assessorias, consultorias e auditorias na área de alimentos, 

juntamente à programadores com amplo conhecimento tecnológico, principalmente a 

que se refere à segurança de dados. Além disso, esta plataforma foi criada 

especificamente para área de qualidade de alimentos e promete simplificar os 

procedimentos de monitoramento do autocontrole, verificações e auditorias, deixando 

de lado o conjunto convencional utilizado, compreendido por prancheta, planilhas 

impressas em papel e caneta. (QUALYFULL, 2020). 

Esta plataforma inovadora vem ao mercado com a finalidade de atender todas 

as legislações e normativas pertinentes à área, com redução de custos, rapidez e 

eficiência, com o intuito de alavancar crescimento das indústrias de alimentos tanto 

no mercado interno, quanto no mercado externo (QUALYFULL, 2020). 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo geral implantar a 

plataforma QualyFull® em um frigorífico que abate bovinos e suínos, localizado na 

cidade de Nova Prata – RS,  com a finalidade de resolver problemas frente aos 

desafios de gestão documental e ações a serem tomadas diante das não 

conformidades (NCs) apontadas pelo controle de qualidade da empresa, além de 

otimizar o tempo frente à tomada de decisões, verificações e auditorias.  

Tendo como objetivos específicos: 

- Comprovar estatisticamente, por análise de variância (ANOVA), a eficiência 

do autocontrole digital na planta frigorífica; 

- Quantificar e comparar NCs levantadas tanto pela forma convencional, ou 

seja, utilizando papel e caneta, quanto pela forma digital, através do aplicativo mobile; 

- Avaliar quantitativamente as NCs, através de gráficos gerados pela plataforma 

e reconhecer as maiores falhas do processo; 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 AS CARNES 

 

As carnes são produtos altamente perecíveis com atividade de água suficiente 

para a multiplicação da maioria dos microrganismos. Por serem produtos nutritivos, 

as mesmas podem se deteriorar com rapidez. A carne é estéril no corpo do animal, 

porém pode ser contaminada facilmente durante o abate, entre outros procedimentos 

posteriores que possa haver execução de forma inadequada (FORSYTHE, 2013).  

No presente ano, o segundo maior setor exportador do agronegócio brasileiro 

é o de carnes. Com US$ 1,61 bilhão em janeiro de 2022, crescimento de mais de 

39,8%, alcançou valor recorde em toda a série histórica. Houve incremento do volume 

exportado, mais de 21,1% e dos preços médios de exportação, mais de 15,5%. A 

principal carne exportada pelo Brasil foi a bovina, com US$ 801,06 milhões em vendas 

externas, aumento de 46,2%. As vendas externas de carne suína também cresceram 

em função exclusiva da expansão do volume exportado, que aumentou 18,5%, 

passando de 62 mil toneladas em janeiro/2021 para 73 mil toneladas em janeiro/2022 

(BRASIL, 2022).  

O mercado brasileiro, nesse momento, possui um ótimo desempenho e segue 

ganhando os mercados como Austrália, Estados Unidos e Argentina. A presença da 

China faz uma grade diferença nos volumes e na receita da carne bovina exportada. 

A tendência é que os embarques de carne bovina, no ano de 2022, mantenham-se 

aquecidos no presente ano, com vendas mensais superando a marca das 140 mil 

toneladas, como já aconteceu neste início de ano (Figura 1). O mercado chinês, além 

de movimentar as exportações de carne bovina, também motiva neste momento os 

valores pagos pelo boi ‘padrão China’ no mercado brasileiro. A guerra na Ucrânia não 

é um problema, pois o Brasil exporta volumes muito pequenos de carne bovina tanto 

para Ucrânia quanto para a Rússia (IGLESIAS, 2022). 
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Figura 1 – Dados de exportação de carne bovina dos primeiros meses de 2022.  

 

       Fonte: http://abiec.com.br/exportacoes/ 

 

2.2 BPF e APPCC 

 

Segundo Art. 10º, II e VIII do Decreto nº 9003/2017 as Boas Práticas de 

Fabricação são condições e procedimentos higiênicos sanitários e operacionais 

sistematizados, aplicados em todo o fluxo de produção, com o objetivo de garantir a 

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

já  o APPCC é um sistema que identifica, avalia e controla perigos que são 

significativos para a inocuidade dos produtos de origem animal (Brasil, 2017). 

As Boas Práticas de Fabricação são complementadas por POPs que 

contribuem para a garantia das condições higiênicas sanitárias necessárias ao 

processamento/industrialização de alimentos. Os Procedimentos Operacional 

Padronizados são descritos de forma objetiva, estabelecendo instruções sequenciais 

para a realização de operações rotineiras e específicas da produção, armazenamento 

e transporte de alimentos. Os POPs são aplicados nos estabelecimentos nos quais 

sejam realizadas atividades de produção/industrialização, fracionamento, 

armazenamento e transporte de alimentos industrializados (BRASIL, 2002). 
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Os POPs mínimo exigidos para as empresas com registros na Divisão de 

Inspeção de Produtos de Origem animal (DIPOA), do Departamento de Defesa 

Agropecuária (DDA) e da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 

do Rio Grande do Sul são: Manutenção das instalações e equipamentos, Ventilação, 

Iluminação, Águas de abastecimento, Água Residuais, Controle de pragas, Limpeza 

e Sanitização (PPHO), Higiene dos colaboradores, Procedimentos sanitários das 

operações (PSO), Controle de matérias-primas, ingredientes e material de 

embalagens, Controle de temperaturas, Calibração e aferição dos instrumentos de 

controle de processo (SEAPDR, 2019). 

Antes da aplicação do sistema de APPCC na cadeia de alimentos, é necessário 

que seja implementado os programas de pré-requisitos, tais como BPF, de acordo 

com os Princípios Gerais de Higiene e Práticas pertinentes ao Codex Alimentarius e 

com os requisitos apropriados à segurança de alimentos. Esses programas, 

considerados necessários, devem estar bem estabelecidos com monitoramentos 

frequentes (ato de conduzir uma sequência planejada de observações ou medições 

de parâmetros de controle para avaliar) e em pleno funcionamento com ações 

corretivas (qualquer medida a ser adotada quando os resultados de monitoramento 

indicarem uma perda no controle do processo) diante dos desvios (falha no 

atendimento do limite crítico), devendo ser verificados (aplicação de métodos, 

procedimentos, análises e outras avaliações, além do monitoramento para determinar 

o cumprimento do plano), a fim de facilitar a aplicação e implementação efetivas do 

sistema APPCC (CODEX, 2006).  

O sistema de APPCC é baseado em um protocolo científico e sua sistemática 

identifica perigos específicos e medidas para o controle desses perigos, a fim de 

garantir a segurança dos alimentos, além de ser interativo, envolvendo todos os 

responsáveis pela produção de alimentos da indústria (FORSYTHE, 2013). 

  

2.3 AUTOCONTROLE DIGITAL 

 

Após autorização do autocontrole digital nas indústrias de alimentos em 

território brasileiro, através do Decreto 10.468 (BRASIL, 2020), o próprio governo 
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optou por um projeto de lei - PL 1293/2021, apresentado pelo Poder Executivo, para 

digitalização do autocontrole dos agentes privados. 

O PL 1293/2021, além de dispor sobre os programas de autocontrole dos 

agentes privados regulados pela defesa agropecuária e sobre a organização e os 

procedimentos aplicados pela defesa agropecuária aos agentes das cadeias 

produtivas do setor agropecuário, também institui o Programa de Incentivo à 

Conformidade em Defesa Agropecuária e a Comissão Especial de Recursos da 

Defesa Agropecuária, além de revogar os dispositivos das leis aplicadas à defesa 

agropecuária que estabelecem penalidades e sanções (BRASIL, 2021).  

Conforme MAPA (2021), anteriormente as sanções do projeto de lei foi 

realizado uma pesquisa pública, intitulada “Programas de Autocontrole dos agentes 

privados regulados pela Defesa Agropecuária e Programa de incentivo à 

conformidade em Defesa Agropecuária”, na qual entre outros dados foram indicados 

pelos participantes, os benefícios e incentivos, almejados para as empresas que 

viessem a aderir ao programa de autocontrole digital e de incentivo à conformidade 

em defesa agropecuária previsto no capítulo III do PL Nº 1.293/2021, assim como 

seguem:  

- Agilidade nas ações de comércio internacional; 

- Promover o ranking do autocontrole; 

- Programa de capacitação realizado pelo MAPA aos participantes do 

programa; 

- Diminuir frequência de fiscalização; 

- Atenuantes na aplicação e sancionamento de infrações; 

- Emprego das avaliações de certificações de terceira parte pelo MAPA; 

- SDA/MAPA priorizar a tramitação de processos administrativos relacionados 

à liberação de atividades econômicas; 

- Isonomia, uniformidade e publicidade na relação com o agente fiscalizador, 

assegurando o amplo acesso aos processos administrativos no qual for parte 

interessada; 

- Intervenção subsidiária e excepcional na atividade econômica dos agentes, 

sendo justificada apenas nas situações de prevalência do interesse público sobre o 

privado; 
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- Autonomia no desenvolvimento, implementação e atualização dos programas 

de autocontrole; 

- Incentivo fiscal; 

- Aumento de prazo de validade de registro do estabelecimento; 

- Consultoria e participação interlaboratorial com o governo. 

 

Segundo o Decreto 5.798 de 7 de junho de 2006 (BRASIL, 2006), a inovação 

tecnológica segrega melhorias incrementais com efetivo ganho de produtividade e 

qualidade. Além disso, proporciona a partir da sua implantação, de forma gradativa, a 

desburocratização (MCTI, 2020). A lei 13.243 destaca a inovação tecnológica como 

introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo que resulte em 

novos serviços e processos ocasionando melhorias e efetivo ganho de qualidade ou 

desempenho (BRASIL, 2016). 

 

2.4 QUALYFULL® 
 

QualyFull® é uma solução tecnológica pioneira no país, modelada para 

gerenciar com facilidade as demandas do autocontrole de qualidade, visando cumprir 

importantes legislações, objetivando saúde pública e crescimento do agronegócio do 

nosso país. Foi criada para resolver um dos principais problemas diante à ineficiência 

do processo de autocontrole, com uma solução tecnológica de fácil usabilidade e alto 

grau de segurança da informação, atendendo legislação, processo produtivo, 

qualificação de pessoas e rentabilidade aos clientes (QUALYFULL, 2020) 

Conforme QualyFull (2021) a plataforma é composta por duas interfaces 

sincronizadas que executam e gerenciam o autocontrole digital de qualidade: o 

aplicativo que opera tanto on-line quanto off-line e realiza os monitoramentos e ações 

diante dos desvios. Já a interface web é para onde vão os dados coletados no 

aplicativo, bem como o gerenciamento total por meio de relatórios, gráficos, imagens, 

localizador geográfico e configurações do sistema, que abrange todo a cadeia do 

agronegócio (Figura 2).  
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A QualyFull® obteve reconhecimento nacional pela Embrapa - Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária com a conquista do 1° lugar no Programa Inova 

2021 da Suínos e Aves (Figura 3), como solução melhor e mais tecnológica para 

frigoríficos em todo território nacional, tornando-se a primeira empresa brasileira a 

implantar e implementar uma tecnologia ímpar para o autocontrole digital válida para 

toda a cadeia produtiva do agronegócio (QUALYFULL, 2021). 

Figura 2 – Abrangência da solução no agronegócio. 

,  

   Fonte: QualyFull® (2021). 

Figura 3 – Reconhecimento da inovação tecnológica pela EMBRAPA. 

. 

 

 

                       

 

 

Fonte:https://www.embrapa.br/inova (2021). 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho é classificado como estudo de caso, caracterizado como 

uma metodologia investigativa e de carácter empírico para explorar uma situação real 

a partir das evidências dos dados atuais do autocontrole de qualidade na linha de 

produção escolhida para aplicação do projeto.  

É um trabalho de campo, sendo utilizada metodologia de solução de problemas 

de aplicação prática, apoiada em documentações obrigatórias, comparando-se a 

situação antes e após a implantação da digitalização.  

Em relação à forma de abordagem do problema este é um projeto de 

abordagem combinada, sendo qualitativo e quantitativo. Qualitativo em função dos 

dados serem descritos (manualmente) ou apontados (digitalmente) e apoiado na 

descrição detalhada de todos os aspectos e fatores ligados às condições de 

operabilidade do autocontrole de qualidade e nas variáveis relevantes à perda de 

eficiência (NCs). Quantitativo, pois são mensuradas as variáveis do estudo sendo 

elaborados gráficos, gerados números e tabelas com os dados obtidos, além de 

análises e conclusões dos dados produzidos. 

O presente estudo de caso contemplará a implantação e implementação do 

sistema digital de programas de autocontrole da plataforma QualyFull®, com todas 

suas funcionalidades (Figura 4), que foi realizado durante o período total de 6 (seis) 

meses para implementação, implementação e coleta de dados, em uma indústria 

frigorífica denominada Casa das Carnes Nova Prata Ltda – de nome fantasia 

Frigorífico Fanton, localizada na cidade de Nova Prata – RS, na qual abate-se 

diariamente a cota de 300 animais, sendo estes bovinos e/ou suínos. 
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Figura 4 – Visão geral das funcionalidades da plataforma QualyFull®. 

 

 Fonte: QualyFull® (2021) 

 

3.1 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Primeiramente tomou-se conhecimento e realizou-se mapeamento de 

instalações e equipamentos através do layout arquitetônico da planta baixa do 

frigorífico Fanton (Figura 5), que está em crescente desenvolvimento como pode ser 

visualizado no destaque colorido, com os padrões de cores baseados no art. 19 

parágrafo 1° da portaria 393, indicativos de reformas e construções do 

estabelecimento (MAPA, 2021), seguida de visitas presenciais posteriores ao 

estabelecimento. 

Todas legislações necessárias para comprovações verídicas da garantia da 

qualidade do produto podem ser cumpridas diante dos órgãos fiscalizadores 

(Inspeção Federal – S.I.F, Inspeção Estadual – S.I.E e Inspeção Municipal – S.I.M), 

além dos stakeholders (países importadores e consumidores finais), ou seja, toda 

cadeia produtiva, do insumo à distribuição, podem fazer uso dessa tecnologia para o 

autocontrole digital, que está disponível e direcionada ao agronegócio com 

abrangência total (QUALYFULL, 2021).  



 

24 
 

Posteriormente, a metodologia de implantação da plataforma QualyFull® foi 

estruturada e conduzida com base na adaptação do guia Project Management Body 

of Knowledge (PMBOK) do Project Management Institute (PMI). Adaptação da 

metodologia PMI/PMBOK (Figura 6), que foi executada entre os meses de 

agosto/2020 à fevereiro/2021, cumprindo-se todas as fases de implantação, 

implementação e levantamentos de dados simultâneos, compreendidas na seguintes 

fases, que serão descritas em detalhes na sequência:   1 - Análise, 2 - Projeto, 3 – 

Implementação, 4 - Testes, 5 - Treinamentos e Acompanhamentos. 

Figura 5 - Planta baixa técnica arquitetônica do frigorífico Fanton (esc 1:150)  

Fonte: Fanton – Arquiteta e Urbanista (2021). 
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Figura 6 – Fases e Processo de Implantação da Plataforma QualyFull®. 

   
Fonte: Adaptado de Oliveira (2010, pg. 53). 

 

3.1.1 Fases e Processos 

 

1 – Análise: A identificação dos processos deu-se através dos levantamentos 

de dados sendo estes organizados através de um fluxograma de abates de 

bovinos/suínos, conforme manual de APPCC (Apêndice – Manual Digital APPCC). Já 

o conhecimento das planilhas/relatórios obrigatórios levou-se em consideração as 

BPF e as APPCC da indústria. Os recursos foram identificados, bem como o 

cadastramento dos usuários. 

2 – Projeto: O projeto foi planejado com integrantes da equipe da empresa 

QualyFull Sistemas para que todo suporte técnico fosse administrado e as orientações 

diante dúvidas pudessem ser esclarecidas “em real time” para com todos os 

envolvidos. Durante essa fase estabeleceu-se com a direção, autocontrole, 

fiscalização e principalmente com a responsável técnica (RT) do estabelecimento, as 

datas de execução das fases seguintes, mas principalmente o plano de treinamento.  

3 – Implementação: Definiu-se, junto da RT do frigorífico, quais os relatórios e 

desvios de ações que seriam cadastrados, em uma sequência de importância do 
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autocontrole. Somente após todos os dados migrados, instalações e verificados em 

conformidade, os testes poderiam ser realizados.   

4 – Testes: Os testes de integração foram executados tanto nas dependências 

da empresa QualyFull Sistemas, quanto junto à planta frigorífica. Quando as duas 

equipes de testes que compreendiam, autocontrole da empresa e dois técnicos da 

QualyFull® avaliaram a integração positivamente, só então deu-se início aos testes 

de operação. Na necessidade de complementar o processo de implementação junto 

à equipe de autocontrole, fez-se uso da ferramenta brainstorming para propor 

soluções a supostos problemas. A validação e verificações foram realizadas durante 

atividades de produção e em comum acordo com as veterinárias da inspeção local e 

responsável técnica.  

5 - Treinamentos e Acompanhamentos: O sistema foi liberado para uso de 

todos os interessados diretos, equipe de autocontrole da empresa e fiscalização, e 

indiretos, direção e demais colaboradores, após os testes. Iniciaram-se então os 

treinamentos e acompanhamentos dos usuários. Os treinamentos foram realizados 

pela equipe da QualyFull® presente no estabelecimento, diariamente e durante todo 

o tempo da implantação e implementação da solução. 

 

3.1.2 Análises de Dados 

 

A) Após a plataforma estar implantada no estabelecimento, mas ainda 

durante a avaliação, no mês de outubro de 2020, por um período de 22 dias (A22), 

acompanharam-se os monitoramentos de abate realizados por dois colaboradores de 

conhecimento técnico avançado, integrantes do autocontrole. Estes monitoramentos 

foram coletados simultaneamente, tanto pela coleta de dados de forma convencional, 

utilizando papel e caneta, quanto pela forma digital utilizado o aplicativo da plataforma 

QualyFull®. Para validar a diferença entre os métodos convencional e digital, os 

tempos coletados foram comparados através de análise de variância em um intervalo 

de confiança de 95%. 

Assim, durante os monitoramentos obrigatórios dos principais e mais 

importantes, no quesito parada de produção quando do não cumprimento do mesmo 
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na íntegra, além de dinâmicos POPs de Água de Abastecimento, Água Residual, 

Controle de Pragas, PPHO, Abate Humanitário, PSO e Temperatura, fazendo uso de 

um cronômetro digital, compararam-se os tempos para realizar os apontamentos dos 

dados digitalmente e descritivos manuais, após não conformidades apontadas e das 

ações práticas resolvidas diante dos desvios, ou seja, coletados concomitantemente. 

Ainda contabilizaram-se as NCs resolvidas, conforme descrito em manual de BPF e 

legislações correspondentes. 

B) Após a implantação e avaliação da plataforma QualyFull® foram 

gerados, através dos filtros automáticos, gráficos que foram pertinentes aos 

apontamentos da fiscalização, em solicitação à equivalência SISBI (Sistema Brasileiro 

de Inspeção de Produtos de Origem Animal). Filtraram-se dados através de gráficos 

de  pareto, referentes ao maior número de NCs cometidas dos POPs obrigatórios de 

PSO, Manutenção, Temperatura, Água Residual, Ventilação, Abate Humanitário, 

Higiene e Saúde dos colaboradores, durante 3 meses sequenciais (B3), 

compreendidos entre dia 01 de novembro de 2020 à 01 de fevereiro 2021 para realizar 

comparativo com a realidade do mesmo período do ano anterior à implantação da 

plataforma digital (01/11/19 à 01/02/20) quando ainda havia o preenchimento de 

documentos de forma convencional (papel e caneta).  

A análise dos dados foi realizada utilizando software Excel. O controle 

estatístico compilado através do Diagrama de Pareto foi gerado automaticamente na 

tela de interface web, no dashboard da plataforma (Figura 7). 

Figura 7 – Visão parcial do dashboard da plataforma da QualyFull®. 

 

            Fonte: QualyFull® (2022). 
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Os dados coletados foram armazenados em uma nuvem digital criptografada e 

segura e através dos relatórios e filtros existentes na tela do gerenciador (Figura 9), 

todos os dados puderam ser reunidos nesse presente projeto por data, grupo e 

categoria.  

Figura 8 – Visão de uma das telas do dahboard referente aos filtros de dados da 
plataforma QualyFull® 

 

                         Fonte: QualyFull® (2022).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As apresentações descritivas dos resultados obtidos foram divididas em duas 

partes, sendo a primeira dos resultados diante das fases de implantação do projeto e 

a segunda frente às análises de dados.  

 

4.1 FASES DE IMPLANTAÇÃO 

 

O projeto foi executado conforme estipulado junto de todos os interessados e 

responsáveis, além da autorização de uso da plataforma web para acompanhamentos 

do gerenciador de dados, também pela veterinária oficial local permanente (fiscal), 

que acompanhou todos os dados gerados pelo autocontrole da fiscalizada em tempo 

real no monitor do seu computador na sala de inspeção. 

Todas as dúvidas da operacionalização da plataforma durante a implantação 

foram executadas e esclarecidas de imediato através do suporte técnico da equipe da  

QualyFull®, deixando a equipe do autocontrole da empresa mais confiante e 

preparada. 

Na figura 9, são mostrados os resultados do fluxo produtivo perante a descrição 

do APPCC, conforme legislação do Ministério da Agricultura e Abastecimento, portaria 

n. 46, de 10 de fevereiro de 1998 que institui o sistema de análise de perigos e pontos 

críticos de controle baseado na ISO 22.000, que foi elaborado durante a fase de 

análise do projeto que foi executada no primeiro mês da implantação (agosto/2020). 

Durante mapeamento das instalações constatou-se que o frigorífico Fanton 

possui suas atividades corretas, voltadas aos abates de bovinos e suínos, tendo suas 

instalações, equipamentos e procedimentos adequados, seguindo rigorosamente as 

legislações referente às normas técnicas de instalações e equipamentos para 

frigoríficos de bovinos e suínos no Rio Grande do Sul (SEAPDR, 1995). 

Os recursos básicos, como internet apropriada, foram identificados e o 

ambiente foi analisado, a fim de mapear os setores de uso da solução, ou seja, no 
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frigorífico havia os recursos mínimos para implantação da plataforma na empresa, 

tanto na sala do autocontrole quanto na sala da fiscal, além de pessoas motivadas 

pela inovação, perante facilidades das operacionalidades. 

Os usuários foram todos pré-cadastrados na interface Web da plataforma, 

mantendo toda a segurança dos dados que a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (Lei nº 13.709/2018) requer para que a equipe pudesse usufruir de todos os 

benefícios trazidos com a digitalização do autocontrole. 

Figura 9 – Fluxograma de abate de bovinos/suínos com pontos do APPCC. 

 

Fonte: Autora (2020).  
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Os usuários cadastrados foram em número maior do que o esperado, mais de 

10 usuários, onde inicialmente pensava-se em utilizar somente para os 

monitoramentos do abate e área fria do estabelecimento, mas devido à plataforma 

permitir monitoramentos diversos a empresa optou em utilizar também junto ao 

controle da qualidade ambiental da empresa (efluentes), aumentando dessa forma o 

número de usuários. 

Durante a fase de projeto, executada entre o final do mês de agosto e meados 

do mês setembro de 2020, tanto no planejamento quanto no plano de treinamentos, a 

equipe do autocontrole foi extremamente confiante e dúvidas foram sanadas pela 

equipe da QualyFull® com cumplicidade, comprometimento e seriedade. As datas de 

reuniões semanais foram cumpridas e assuntos sobre os treinamentos ministrados 

para os quatro integrantes do autocontrole, acordado como gradativos, além da 

disposição para com a fiscalização para maiores esclarecimentos de todos os 

procedimentos adotados. 

Houve um período de dedicação e tempo maior na fase de implementação, 

meados dos meses de setembro e outubro de 2020, devido parametrização e 

customização dos dados, ou seja, gradativamente todas as planilhas existentes nos 

manuais de autocontrole foram cadastradas na plataforma digital, pela equipe da 

QualyFull®, bem como todos os desvios existentes de ocorrência, ação corretiva, 

ação preventiva e verificação foram dispostas virtualmente para que o aplicativo (app) 

tivesse conexão de aplicabilidade posterior com a plataforma web. As planilhas de 

monitoramentos são específicas e legalmente diferentes, ou seja, a inserção das 

mesmas na plataforma levando em consideração todos os setores e instalações foi 

um trabalho minucioso para que toda a migração de dados fosse perfeita e não 

houvesse problemas durante os testes. 

Ações descritas tecnicamente corretas, existentes nos manuais e 

complementadas com a experiência técnica da equipe da Qual Full, nos desvios pré-

cadastrados (Figura 10) visualizados na tela do aplicativo (celular/tablet), também 

geraram confiabilidade junto à fiscalização e promoveram treinamentos eficientes e 

eficazes. 
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Figura 10 – Desvios previamente cadastrados na plataforma web. 

Fonte: QualyFull® (2022). 

 

Durante o abate o tempo dispendioso com descritivos em papel obrigatório das 

ações pós-ocorrência, levando em consideração todos os apontamentos seguidos de 

hora, ações descritas com palavras técnicas compreensíveis e auditáveis impediam 

na maioria das vezes o colaborador da qualidade de agir assertivamente na prática, o 

que não acontecia quando os apontamentos e ações diante dos desvios eram 

realizados no aplicativo (Figura 11), após os cadastros serem aprimorados e 

complementados nos manuais de BPF e APPCC. 

Os testes de operação, realizados ainda dentro do mês de outubro de 2020, 

foram cumpridos na planta frigorífica, em todos os setores e ambientes externos, 

juntamente dos monitores (inspetores) do autocontrole de qualidade e 

simultaneamente ao preenchimento das planilhas de forma convencional. Todos os 

testes responderam muito bem, o que foi surpreendentemente positivo, fazendo com 

que fosse fácil a validação e verificação final, junto da fiscalização. 
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Figura 11 – Ações corretivas e preventivas visualizadas na tela do app (celular). 

 
Fonte: QualyFull® (2022). 

 

Os treinamentos finais, executados por toda a equipe da QualyFull®, em 

novembro de 2020, foram ministrados para o autocontrole de qualidade da empresa, 

na prática, diante da médica veterinária do órgão fiscalizador, ou seja, 

concomitantemente às atividades diárias do frigorífico. Dessa forma o uso da 

plataforma integrou os treinamentos de reciclagem de BPF e APPCC obrigatórios da 

indústria frigorífica. Durante seis meses todos os monitoramentos do autocontrole de 

qualidade que foram coletados e gerados por uma equipe de quatro monitores, foram 

acompanhados na íntegra de forma presencial e também virtual por técnicos 

capacitados da QualyFull®. Os acompanhamentos foram dia-a-dia após a liberação 

do sistema para uso prático e substituição gradativa dos apontamentos realizados em 

papel. A avaliação da implantação fez-se, após esses seis meses, quando a 

plataforma alcançou a excelência do suporte, ou seja, todos os usuários cadastrados 

e habilitados não necessitavam mais de auxílio presencial para utilização da solução. 

Desde os testes até o acompanhamento da utilização, esta última fase 

executada de novembro de 2020 até fevereiro de 2021, os técnicos da QualyFull® e 
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do autocontrole da planta frigorífica trocaram ideias que possibilitaram o engajamento 

da equipe até a implementação total da plataforma digital (Figura 12). 

Figura 12 – Equipe do autocontrole e fiscalização após brainstorming. 

 

                                     Fonte: Autora (2020). 

 

4.2 ANÁLISES DE DADOS 

 

Para o levantamento dos resultados obtidos foram estudados durante 22 dias 

os tempos médios, comparativos entre os dois métodos de coleta de dados, para 

descrição e resolução de NCs e comprovado através da diferença estatística obtida 

pela análise de variância (A22) e durante 3 meses quantificado as NCs, compiladas 

digitalmente e manualmente, e reconhecidas as maiores falhas do processo (B3). 

A22) Comprovação eficiência do autocontrole digital na planta frigorífica: 

Para a comprovação da eficiência do autocontrole digital na planta frigorífica, 

foram coletados os dados dos tempos médios, utilizados para apontar e resolver 

concomitantemente as 124 NCs totais ocorridas, tanto pela forma convencional, ou 

seja, utilizando papel e caneta, quanto pela forma digital, através do aplicativo mobile.  

Durante a realização dos cálculos, dos quais foi utilizado um cronômetro digital 

para comparação dos tempos para executar os monitoramentos entre a forma 

convencional e a digital, durante as atividades de abate, ficou evidente que um dos 

colaboradores do autocontrole de qualidade realizava mais rapidamente todos os 

apontamentos, os quais haviam tempos restritos para execução. 
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Os resultados dos tempos médios para descrição e resolução dos desvios das 

12 NCs de Procedimento Sanitário Operacional (Figura 13) mostram que (a) foi 156% 

mais lento – convencional e (b) foi 2,56 vezes mais rápido - digital, apresentando 

diferença estatística segundo anova (p<0,05).  

Figura 13 – Gráfico referente ao tempo de descrição das NCs de Procedimentos 
Sanitários Operacionais (PSO). 

 

                                   Fonte: Autora (2022).  

Praticamente os mesmos tempos médios para descrição e resolução dos 

desvios das 17 NCs de Temperatura dos Esterilizadores (Figura 14), onde (a) foi 160% 

mais lento – convencional e (b) foi 2,6 vezes mais rápido - digital.  

Figura 14 – Gráfico referente ao tempo de descrição das NCs de Temperatura dos 
Esterilizadores. 

 

                                         Fonte: Autora (2022).  
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Nas 11 NCS de Água Residual (Figura 15), os tempos médios para descrição 

e resolução dos desvios também não diferem muito dos dois resultados anteriores, 

sendo o resultado de (a) 145% mais lento - convencional e (b) 2,45 vezes mais rápido 

- digital. 

Figura 15 – Gráfico referente ao tempo de descrição das NCs de Água Residual. 

 

                                          Fonte: Autora (2022).  

Enquanto os resultados dos tempos médios para descrição e resolução dos 

desvios de 13 NCS de Controle de Pragas (Figura 16), foram relativamente maiores 

aos anteriormente descritos, sendo o resultado de (a) 214% mais lento - convencional 

e (b) 3,14 vezes mais rápido - digital.  

Figura 16 – Gráfico referente ao tempo de descrição das NCs de Controle de Pragas. 

 

                                          Fonte: Autora (2022).  
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Contudo os resultados dos tempos médios maiores encontrados, para 

descrição e resolução dos desvios de 13 NCs, foram no Abate Humanitário (Figura 

17), assim o resultado de (a) foi 375% mais lento - convencional e (b) foi 4,75 vezes 

mais rápido - digital.  

Figura 17 – Gráfico referente ao tempo de descrição das NCs de Abate Humanitário. 

 

                                         Fonte: Autora (2022).  

Os resultados dos tempos médios para descrição e resolução dos desvios 

encontrados em relação as 52 NCs do Procedimento Padrão de Higienização 

Operacionl (Figura 18) foram de apenas de (a) 51% mais lento - convencional e (b) 

1,51 vezes mais rápido – digital, devido ao tempo demorado para liberação da planta. 

Figura 18 – Gráfico referente ao tempo de descrição das NCs de Procedimento Padrão 
de Higienização Operacional (PPHO). 

 

                                           Fonte: Autora (2022).  
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Em Água de Abastecimento (Figura 19), os resultados das 6 NCs não tiveram 

diferença entre os tempos médios, sendo os dois (a) praticamente iguais, coleta digital 

e convencional, devido os tempos de espera longos para que a NCs relacionada a 

cloro em partículas por milhão (ppm) sejam solucionadas, ocasionando até paradas 

das atividades de abate.   

Figura 19 – Gráfico referente ao tempo de descrição das não conformidades de Água 
de Abastecimento. 

 

                                           Fonte: Autora (2022).  

Em relação a todos os POPs estudados e suas otimizações de tempo nas 

descrições das ações tomadas após ocorrências de NCs, diante do uso da tecnologia 

durante os 22 dias e 124 NCs totais apontadas e corrigidas da forma convencional e 

digital simultaneamente, economizou-se 5 horas somente nos apontamentos que 

substituíram o descritivos manuais das ações diante dos desvios tecnicamente 

corretos, fazendo-se uso do aplicativo. Empiricamente também podemos afirmar que 

para o arquivamento de todos os documentos gerados eletronicamente, no mesmo 

tempo supracitado, houve economia de 100% do tempo, pois a plataforma da 

QualyFull® executa essa tarefa automaticamente. Procedimentos manuais podem ser 

usados, mas estão sujeitos a erro humano e demandam mais tempo (LOPES, 2010). 

Na etapa (B3), de avaliação quantitativa das NCs, através de gráficos 

automáticos gerados pela plataforma, foram reconhecidas as maiores falhas do 

processo. Dentre as ferramentas para análise de processo industrial o gráfico de 

pareto é utilizado exatamente para definir priorização dos problemas (NETO, 2017). 
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Os gráficos gerados automaticamente pelo dashboard do sistema digital de 

autocontrole QualyFull® (Figura 20), são pertinentes aos desvios apontados pelo 

autocontrole de qualidade, durante 3 (três) meses sequenciais.  

Figura 20 – Gráficos Paretos gerados automaticamente na plataforma QualyFull® 
referentes a não conformidades. 

 

a) PSO 

 

d) Ventilação 

 

b) Temperatura (área fria) 

 

e) Abate Humanitário 

 

c) Águas Residuais 

 

f) Higiene e Saúde dos colaboradores 

Fonte: QualyFull® (2022) 
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Em relação as NCs de PSO, ficou claro que as maiores falhas do processo 

estão relacionadas aos procedimentos realizados incorretamente pelos colaboradores 

do abate e acúmulo de carcaças, seguida das contaminações devido aos 

procedimentos ineficientes (Tabela 1). Não passando despercebido pelo autocontrole 

qualquer apontamento necessário de correção durante a produção. 

Tabela 1 – Numerações e descritivo do gráfico de NCs nos Procedimentos Sanitários 
Operacionais (PSO). 

      

Fonte: Autora (2022) 
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Os apontamentos de manutenção realizados antes das atividades, em revisão 

de rota, estão relacionados ao desempenho inadequado (2 apontamentos) e ausência 

de componente (1apontamento) em três meses de ações preventivas. A empresa 

comprou vários equipamentos sobressalentes. 

O autocontrole de qualidade gerou em  3 (três) meses 38 (trinta e oito) Ordens 

de Serviço (O.D.S) para que toda NC, tanto civil quanto de equipamentos, fossem de 

conhecimento da manutenção e para que todas as O.D.S fossem cumpridas conforme 

data acordada entre autocontrole, manutenção e direção do frigorífico (Figura 21). 

Figura 21 – Layout do dashboard do agendamento das Ordens de Serviços. 

 

 

 Fonte: QualyFull® (2022) 

 

Na Tabela 2, os 122 apontamentos de NC estão relacionadas ao ambiente fora 

da temperatura, mas foi devido à colaboradora do autocontrole de qualidade, da área 

fria, monitorar as câmaras com temperaturas acima de 4°C, sendo que estas são 

apontadas como não conformidades devido conter carcaças do “abate do dia” (carne 

quente) onde se optou em não descrever como não aplicável (NA) para que se 

obtivesse o controle de tempo/temperatura de resfriamento do abate e eficiência do 

frio das câmaras, esse acompanhamento não era realizado e apontado quando 

executado da forma convencional. Os apontamentos sobre problemas reais sobre 

produtos fora da temperatura em três meses foram apenas 2 apontamentos 

monitorados com sequências rápidas de ações corretivas e preventivas diante dos 

desvios. 

 



 

42 
 

Tabela 2 – Numerações e descritivo do gráfico de NCs nas Temperaturas (área fria). 

 

   Fonte: Autora (2022)  

 

Conforme Tabela 3, os apontamentos de água residual foram 227 sobre água 

no piso durante o abate, ou seja, os dois monitores do autocontrole que monitoram o 

abate, foram efetivos e monitoraram com afinco os ambientes, registrando 

rapidamente, sempre que solicitaram ações sobre os desvios. Houve não 

conformidade além do número esperado devido a facilidade do apontamento digital, 

ou seja, toda vez que foi solicitado passar o rodo no piso realizou-se o apontamento 

e gerando um documento verídico e auditável. 

Tabela 3 – Numerações e descritivo do gráfico de NCs em Águas Residuais. 

 

   Fonte: Autora (2022) 

Quanto à ventilação foram no total 10 apontamentos do autocontrole, resolvidos 

com ações corretivas imediatas, e os colaboradores estavam cientes das ações 

preventivas a serem realizadas quanto a condensação nas câmaras frias que foi o 

maior número de Ncs, junto de vapor excedente presente no setor (Tabela 4).  
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Tabela 4 – Numerações e descritivo do gráfico de NCs em Ventilação. 

 

   Fonte: Autora (2022) 

 

Quanto ao tempo de insensibilização e sangria de bovinos, foram 16 

apontamentos realizados pela responsável técnica do estabelecimento que é 

responsável por todos os monitoramentos diários de B.E.A (Tabela 5). A veterinária 

realizou os monitoramentos e tomou ações pertinentes e vigentes, sendo estes 

corretivos e preventivos. 

Tabela 5 – Numerações e descritivo do gráfico de NCs no Abate Humanitário. 

 

   Fonte: Autora (2022) 
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Quanto à lavagem de mãos foram apontadas 18 ações corretivas e preventivas 

diante da não conformidade de lavagem de mãos incorretas no tempo previsto de 

estudo, conforme Tabela 6. 

Tabela 6 – Numerações e descritivo do gráfico de NCs em Higiene e Saúde dos 
colaboradores. 

 

   Fonte: Autora (2022) 

Os maiores problemas apontados durante os três meses de acompanhamento 

foram das temperaturas de câmaras e águas residuais no piso do abate. As 

temperaturas das câmaras foram descartadas como NCs, pois realizou-se um 

monitoramento preventivo, onde a temperatura acima de 4°C poderia ser apontada 

como NA (não aplicável), pois naquele momento as câmaras continham carcaças do 

abate do dia, ou seja, as carcaças estavam com temperatura em torno de 30°C a 39°C 

quando alocadas dentro das câmaras e como consequência a temperatura das 

mesmas não poderiam estar abaixo de 4°C, em decorrência à diminuição da 

temperatura das carcaças após algumas horas transcorridas. Entretanto, águas 

residuais na planta frigorífica foram resolvidas com treinamentos e contratação de 

mais pessoas para que não faltasse pessoas para essa função. Quanto às demais 

NCs, após levantamentos, estudo e conhecimento dos fatos pela direção e equipe de 

autocontrole, todas foram sanadas com ações preventivas. 

Valores gerados por meio da plataforma digital e contabilizados manualmente 

na forma convencional e comparados, demonstraram diferenças significativas entre 

os valores obtidos pelos dois métodos. 
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Na Tabela 7, fica evidente que os valores gerados por meio da plataforma 

digital, demonstraram diferenças significativas entre os valores obtidos pelos dois 

métodos, sendo os valores obtidos pela plataforma digital maiores. 

Tabela 7 - Valores somados de todos os desvios apontados, somando-se todas as 
não conformidades dos Procedimentos Operacionais Padrões (POPs).  

 

   Fonte: Autora (2022) 

Transformando todos os números conhecidos de desvios e calculando os 

mesmos através de porcentagens, podemos averiguar os valores da diferença dos 

dois métodos em relação a quantidade de NCs apontadas. 

Os resultados mostram que os desvios apontamentos e resolvidos com 

aplicativo mobile, foram de 766 NCs a mais do que coletados da forma convencional, 

ou seja,  79% maiores em números de NCs do que utilizando papel e caneta 

(convencional), devido provavelmente à rapidez de execução dos apontamentos 

diante das ações corretivas e preventivas já cadastradas previamente na plataforma, 

o que também evidenciou que apontamentos descritivos manualmente, executados 

da forma convencional, por vezes, não são registrados na totalidade por falta de tempo 

durante os procedimentos de abate, onde são priorizados normalmente as ações 

práticas para resolução das ocorrências de NCs. 

A Figura 22 ilustra, o gráfico de porcentagens de NCs dos dados coletados 

durante os três meses na forma convencional e com aplicativo mobile. 
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Figura 22 - Porcentagens de NCs apontadas em 3 meses, coletadas de forma 
convencional e com aplicativo mobile: 

 
           Fonte: Autora (2022) 

 

Valores gerados entre os comparativos em cada POP estudado, o resultado 

demonstra a facilidade de apontamentos rápidos durante o abate como de PSO e 

Água residual, conforme Tabela 8. 

Tabela 8 – Quantidades de NCs comparando os Procedimentos Operacionais 

Padrões (POPs) e quantidade de documentos avaliados. 

 

   Fonte: Autora (2022) 
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No gráfico comparativo (Figura 23) fica claro que os resultados entre os 

métodos fazem diferenças em monitoramentos cruciais ao abate, como no POP de 

Abate Humanitário, vinte e três vezes mais apontamentos por priorizar ações práticas 

imediatas e não apontá-las depois, pela emergência da situação. Da mesma forma, 

os apontamentos de temperatura dos esterilizadores, dezoito vezes mais apontados 

pelo mesmo motivo, pois normalmente o colaborador da qualidade resolve a não 

conformidade tão rapidademente, dando prioridade ao processo, que não realiza o 

apontamento no papel por ser mais demorado. 

Os demais apontamentos resultaram em apontamentos onze vezes mais em 

Águas Residuais, dez vezes mais em Ventilação, seis vezes mais em Manutenção, 

cinco vezes mais em PSO e três vezes mais em Higiene e Saúde do colaborador, que 

também estão associados a facilidade e consequentemente rapidez de registrar e 

apontar as ações tomadas. 

Figura 23 - Porcentagens de NCs apontadas por Procedimentos Operacionais 
Padrões (POPs) em 3 meses, coletadas de forma convencional e com aplicativo 
mobile: 

 
          Fonte: Autora (2022) 
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A utilização da tecnologia proporcionou uma reação mais rápida que o 

convencional descritivo, pelo fato de serem mais facilmente apontadas fazendo uso 

da tecnologia, impactando dessa forma positivamente em procedimentos 

extremamente importantes e necessários que devem ser ágeis como, por exemplo, 

Procedimentos Sanitários Padrões e Abate Humanitário. 

Valores comparativos encontrados para os métodos do cálculo manual e 

plataforma digital, demonstrando que houve uma diferença significativa 

estatisticamente. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do sucesso da implantação da plataforma QualyFull®, comprovou-se 

estatisticamente que a mesma amplia o gerenciamento do autocontrole de qualidade 

de forma significativa em empresas ligadas ao agronegócio, que obrigatoriamente 

necessitam comprovação de BPF e APPCC perante auditorias, sendo assim uma 

inovação tecnológica de gestão de autocontrole de qualidade incomparável.  

As análises dos resultados obtidos permitiram verificar a superioridade da 

tecnologia implantada em comparação à forma convencional de gerenciar o 

autocontrole de qualidade, sendo no mínimo uma vez e meia até aproximadamente 

cinco vezes mais rápido, quanto as descrições das ações e resoluções das 

ocorrências frente aos desvios, economizando-se 5 horas de trabalho somente de 

descritivos em papéis, forma convencional, durante os 22 dias de abate. Nos três 

meses de avaliação quantitativa de NCs, foi reconhecido que a maior falha do 

processo do frigorífico era a água residual presente no piso do abate e a diferença 

total de NCs conhecidas e comparadas, entre os dois métodos de coleta, foi de 766 

NCs, ou seja, 79% mais apontamentos devido à facilidade e rapidez das ações 

presentes automaticamente na plataforma. 

A mindset obtido das pessoas ligadas diretamente e indiretamente à gestão da 

qualidade foi primordial para alcançar o sucesso total na implantação da plataforma, 

a importância é de grande valor em consideração à alguns estudos sem êxitos, devido 

à falta de união das equipes. Desta forma, a plataforma reduziu o risco de autuações 

e custos, eliminando os autos de infrações e altos de multas, gerados pelo órgão 

fiscalizador, pois todas as Ncs foram apontadas rigorosamente, sem erros nas ações 

tecnicamente e previamente cadastradas, e rapidamente solucionadas. A solução 

pioneira também trouxe vantagens em demonstrações de dados arquivados por meio 

de filtros dinâmicos, dessa forma facilitando aos atendimentos dos requisitos legais 

de auditorias internas e externas rigorosas, bem como melhorias quanto a 

sustentabilidade como eliminação da impressão de papéis, além da valorização da 

imagem pública da indústria alimentícia com o fortalecimento da marca através da 

confiabilidade transmitida pelo uso da inovação tecnológica, reconhecida, premiada e 

de excelência, para comprovação da fabricação de alimento seguro. 
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1. TERMOS DE COMPROMISSO 

 

A empresa CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA por meio de sua diretoria 

compromete-se em atender todas as técnicas e preceitos do programa APPCC viabilizando e 

disponibilizando treinamento pessoal, melhorias em seus equipamentos, compra de materiais, além 

de quaisquer outros recursos que se façam necessários ao desempenho efetivo do mesmo, com a 

finalidade de proporcionar total segurança aos consumidores e a saúde pública. 

O APPCC está a cargo de uma equipe técnica que realiza a elaboração, manutenção e revisão 

do programa, determinando as ações corretivas e preventivas cabíveis para as não conformidades 

apresentadas durante o fluxo produtivo em todos os setores industriais tanto externos como internos 

da área fabril. 

 

1.1 CARTA COMPROMISSO 

 
 

 

Eu, Taiur Fanton, diretor, comprometo-me a oferecer todo o suporte necessário para 

implementação e manutenção do plano de APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle). 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Taiur Fanton 
Diretor 

Casa das Carnes Nova Prata Ltda. 
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2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

Razão Social: Casa das Carnes Nova Prata Ltda. 

Nome Fantasia: Frigorífico Fanton  

Diretor: Taiur Fanton 

Localização: Linha Fazenda da Pratinha II  

Nova Prata - RS CEP: 95.320 - 000 

CNPJ: 87.216.966/0001-49 

Inscrição estadual: 0850037433 

Estabelecimento CISPOA n° 695 

Responsável Técnica:  Alessandra Zilli   CRMV/RS – 11718 

 

2.1 ORGANOGRAMA DO APPCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 

Validação do Organograma 

      ___________________________ 

     Assinatura do Coordenador do APPCC 

 

 

Alessandra Zilli 
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3. EQUIPE DE SEGURANÇA DE ALIMENTOS 

Nome: Cargo: Função: 

Taiur Fanton 
Diretor 

Responsável 

Possui pleno domínio e conhecimento sobre suas atividades. 

Experiência em gerenciamento industrial, produção e processos 

industriais. 

 

Alessandra Zilli 

Médica Veterinária            

CRMV/RS 11718 

 

Coordenadora e 

Resp. Técnica 

Médica Veterinária, RT, coordenadora da equipe de APPCC, 

responsável pela manutenção do plano de APPCC. Possui 

grande domínio sobre os processos produtivos garantindo os 

preceitos de qualidade e segurança alimentar. 

   

   

MONITORES DO APPCC:   

 
Taiara C. Pinheiro 

Igor G. Vieira 
Alessandra Zilli 

 

 

 

 

 

 

 

Monitores CQ 

Responsáveis 

 

Monitores do controle de qualidade responsáveis pelos 

monitoramentos de APPCC, treinadas para executar o APPCC, 

com domínio dos processos produtivos e preceitos de qualidade 

e segurança alimentar. 

 

 

 

4. LISTA DE PONTOS DE CONTROLE 

 

A empresa através de sua equipe de segurança dos alimentos analisou minuciosamente todo 

o fluxo de seu processo produtivo, e através de embasamento técnico na norma ISO 22000, Códex 

Alimentarius e RIISPOA, descreveu cada operação confrontando os dados conforme suas árvores 

decisórias. Assim, demarcando quais os pontos de controle garantirão a segurança de todos os 

procedimentos desde a recepção dos bovinos e suínos até o carregamento/expedição/desossa das 

carcaças/cortes/moagem. 

 

4.1.1 IDENTIFICAÇÃO DOS PCs e PCC 

• PC1: Revisão de 10% das carcaças no procedimento de Oclusão do Reto; 

• PC2: Revisão de 10% das carcaças no procedimento de Oclusão do Esôfago; 

• PC3: Revisão de 10% das carcaças no procedimento de Evisceração; 

• PC4: Monitoramento do procedimento de Resfriamento e Congelamento; 

• PCC1:Monitoramento de contaminações em 100% das Carcaças; 

• PCC2:Monitoramento de contaminações em 100% nos cortes que houver 

necessidade de reinspeção (desossa); 

• PCC3:Monitoramento de contaminações em 100% nos cortes que houver 

necessidade de reinspeção (carregamento); 
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• PCC4:Monitoramento de contaminações em 100% dos cortes para fabricação de 

carne moída; 

• PCC5:Monitoramento de contaminações em 100% da massada. 

 

4.1.2 MONITORAMENTO 

O monitoramento dos PCs e PCCs – Pontos de Controle e Pontos Críticos de Controle 

respectivamente, na cadeia produtiva são realizados por monitores capacitados e treinados 

em APPCC com pleno conhecimento das etapas produtivas. Através de planilhas específicas, 

esses realizam os monitoramentos in loco desde a recepção dos animais até a desossa e/ou 

carregamento/expedição das carcaças, com todos os dados descritos de forma legível e 

compreensível. 

As planilhas são verificadas mensalmente pelo supervisor do controle de qualidade 

e/ou responsável técnico onde são observados os desvios produtivos sendo compilados 

mensalmente e transformados em treinamento quando necessário.  

As planilhas são arquivadas onde ficam por um prazo de 12 meses para possíveis 

supervisões e auditorias de clientes e fiscalização. 

 

 

4.1.3 RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO DOS PCC e PCs 

 

• Alessandra Zilli – Responsável Técnico; 

• Igor Gomes Vieira – Gerente de Qualidade; 

• Taiara C. Pinheiro – Monitora da Qualidade; 

 

4.2 EQUIPE DE CONSENSO 

A equipe de consenso é formada pelos responsáveis da empresa em um sentido 

hierárquico onde os mesmos devem manter o plano de APPCC implantado e monitorado em 

suas devidas condições, mantendo assim a qualidade e segurança dos produtos produzidos no 

estabelecimento. 
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5.  DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / ESCOPO 

 
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / ESCOPO 

Processos Abate de Bovinos, Abate de Suínos e Carne Moída. 

Animal Abatido Bovinos e Suínos. 

Locais de produção Abate e Salas anexas, Desossa e Expedição. 

Características do 

produto 
Meias carcaças, Carne moída e Cortes primários/secundários. 

Forma de uso do 

produto 

Os bovinos e suínos provenientes de produtores registrados, são destinados 

ao setor de abate, para após todos os procedimentos monitorados de abate e 

refrigeração, serem elaborados os produtos/cortes resfriados, para que sejam 

comercializados em embalagens apropriadas. 

Características de 

embalagem 
Embalagem: embalagens plásticas, fechamento à lacre apropriado.  

Prazo de validade 

10 dias para produtos resfriados mantidos à temperatura igual ou menor de 

7°C e 12 meses para produtos congelados mantidos à temperatura de igual ou 

menor de -12°C ou -18°C (carne moída). 

Público alvo 
O produto pode ser consumido por público em geral: crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos. 

Local de 

comercialização do 

produto final 

O produto é destinado aos mercados varejistas (supermercados, açougues, 

entre outros) e comércios atacadistas de alimentos e indústrias de 

processamento de alimentos. 

Instruções contidas 

no rótulo do produto 

Etiqueta / Rótulo: Nome do produto, data de produção, data de validade, 

CNPJ, inscrição estadual, número de registro em órgão de inspeção, frase não 

contém glúten, temperatura de conservação, endereço, telefone e nome do 

estabelecimento, número de registro do produto, peso da embalagem, peso do 

produto e tabela nutricional. 

Controles durante 

transporte e 

armazenagem do 

produto 

O transporte é realizado através de caminhões frigorificados com temperatura 

de conservação em processo de transporte conforme legislação vigente e os 

produtos apresentam-se em embalagens primárias plásticas, são 

armazenados em câmaras resfriadas com temperatura igual ou menor de 4°C, 

após sequencialmente para produtos congelados para o túnel de 

congelamento (-35°C a -40°C) e estocagem de produtos congelados operando 

com temperatura conforme legislação vigente (-20°C a -30°C). 
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6. FLUXOGRAMA DE PROCESSOS E ORGANOGRAMA DOS PCs e PCC: 
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¹100% dos cortes que vierem a cair no chão na sala de desossa ou expedição serão 
reinspecionados, procedendo-se com a toalete da peça. 
 
²A reembalagem ocorre apenas quando constatado anormalidade na embalagem do 
produto e/ou quando a mesma é perfurada ou violada para a mensuração de 
temperatura. 

1

1 

1

1 

2

1 
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ANÁLISE DOS PERIGOS POTENCIAIS / MEDIDAS PREVENTIVAS 

ETAPAS DO PROCESSO TIPO PERIGOS JUSTIFICATIVA SEVERIDADE RISCO MEDIDA PREVENTIVAS 

 

 

Recepção dos 

Bovinos e Suínos 

 

 

B 

 

Bactérias patogênicas 

Dieta e cuidados 

inadequados nas boas 

práticas agropecuárias: 

falta de higiene; 

 

 

Presença na microbiota 
intestinal do animal. 
 

 

Média 

 

 

Baixo 

 

Abate Humanitário: 
Assistência técnica com 
controle de lotação de 
animais para o transporte, 
treinamentos, higienização 
dos caminhões e respeito 
ao horário de carregamento; 
 

Monitoramento do 

recebimento da GTA; 

Recebimento de Matéria 
Prima; 
 
Manejo adequado na 
descarga e classificação 
conforme regulamento de 
abate humanitário evitando 
lesões. 

F Nenhum     

Q 
Resíduos de drogas 

veterinárias 

Desrespeito ao prazo 

de carência e uso de 

drogas veterinárias não 

autorizadas. 

 

Média Baixo 

Seleção de Fornecedores 

através de avaliação pela 

empresa; 

Respeito ao prazo de 

carência de drogas 

veterinárias e de uso 

autorizado pelo MAPA, 

pelos fornecedores. 

Seleção e Sequestro 

B 
Bactérias patogênicas 

Falha na limpeza do 

curral ou pocilga; 

Falha do manejo, 

superlotação dos 

currais ou pocilgas, 

mistura de lotes 

provocando lesões 

. 

 

 

Baixa 

 

Baixo 

 

Limpeza dos currais e 

pocilgas; 

Programa de Treinamento; 

Recebimento de Matéria 

Prima; 

Obedecer a capacidade dos 

currais e pocilgas; 

Bem Estar Animal; 

Monitoramento do período 

de descanso; 

Abate realizado após 

liberação da fiscalização.  

F Nenhum     

Q Nenhum     
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ETAPAS DO PROCESSO TIPO PERIGOS JUSTIFICATIVA SEVERIDADE RISCO MEDIDA PREVENTIVAS 

Descanso Pré-Abate 

B 
Bactérias patogênicas 

Falha na limpeza do 

curral ou pocilga; 

Falha do manejo, 

superlotação dos 

currais ou pocilgas, 

mistura de lotes 

provocando lesões. 

 

 

Baixa 

 

Baixo 

 

 

Programa de Treinamento; 

Recebimento de Matéria 

Prima; 

Obedecer a capacidade dos 

currais e pocilgas; 

Bem Estar Animal; 

Monitoramento do período 

de descanso; 

Abate realizado após 

liberação da fiscalização. 

F 
Nenhum     

Q 
Nenhum     

Banhos de aspersão 

B 
Bactérias patogênicas 

Permanência da 

contaminação devido a 

falha no controle do 

banho (falha da 

cloração, baixa pressão 

e bicos entupidos). 

 

Média 

 

 

Baixo 

 

Manutenção das 

Instalações e 

Equipamentos; 

Higienização dos 

Reservatórios; 

Planilhas de Abastecimento 

de Água e Cloração. 

F Nenhum     

Q Nenhum     

Insensibilização 

B Nenhum     

F Nenhum     

Q Nenhum     

Lavagem da Região 

Anal 

B Bactérias patogênicas 

Permanência da 

contaminação devido a 

falha da lavagem (baixa 

pressão e falha da 

cloração). 

 

Média 

 

 

Baixo 

 

Manutenção das 

Instalações e 

Equipamentos; 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações:  

Lavagem da região anal; 

Higienização dos 

Reservatórios; 

Planilhas de Abastecimento 

de Água e Cloração. 

F Nenhum     

Q Nenhum     
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ETAPAS DO PROCESSO TIPO PERIGOS JUSTIFICATIVA SEVERIDADE RISCO MEDIDA PREVENTIVAS 

Sangria 

   B Bactérias patogênicas 

Contaminação da ferida 

de sangria pela faca 

mal higienizada. 

Médio 

 

Baixo 

 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações:  

Troca de facas da sangria; 

Controle de Temperaturas: 

manter a água dos 

higienizadores acima de 

850C. 

F Nenhum     

Q Nenhum     

Remoção dos chifres, 

esfola das orelhas / 

cabeça 

B Bactérias patogênicas 

Contaminação cruzada 

pelos cortes; 

Devido à falta de 

higienização das facas 

e da higiene do 

manipulador; 

Higienização da 

guilhotina. 

Médio 

 

Baixo 

 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações; 

Controle de Temperaturas: 

manter a água dos 

higienizadores acima de 

850C; 

Programa de Treinamento; 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores. 

F Pelo e/ou pele 

Presença devido a 

falha no processo de 

esfola e retirada do 

chifre. 

Média Baixo 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações; 

Controle de Temperaturas: 

manter a água dos 

higienizadores acima de 

850C; 

Programa de Treinamento; 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores. 

Q Nenhum     

Desarticulação dos 

membros  
B Bactérias patogênicas 

Contaminação cruzada 

pelo corte em lesões ou 

pelos resíduos dos 

cortes devido à falta de 

higienização das facas 

e da higiene do 

manipulador. 

Médio 

 

Baixo 

 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações; 

Controle de Temperaturas: 

manter a água dos 

higienizadores acima de 

850C; 

Programa de Treinamento; 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores. 
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ETAPAS DO PROCESSO TIPO PERIGOS JUSTIFICATIVA SEVERIDADE RISCO MEDIDA PREVENTIVAS 

F  Pele e/ou pelo 

Presença devido a 

falha no processo de 

esfola da carcaça, no 

processo manual. 

Média Baixo 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações; 

Controle de Temperaturas: 

manter a água dos 

higienizadores acima de 

850C; 

Programa de Treinamento; 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores. 

Q 
Nenhum 

    

Esfolas 

B Bactérias patogênicas 

Contaminação cruzada 

pelos cortes;  

Devido à falta de 

higienização das facas 

e da higiene do 

manipulador. 

 

Médio 

 

Baixo 

 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações; 

Controle de Temperaturas: 

manter a água dos 

higienizadores acima de 

850C; 

Programa de Treinamento; 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores. 

F  Pele e/ou pelo 

Presenças devido a 

falha no processo de 

esfola da carcaça, no 

processo manual. 

Média Baixo 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações; 

Controle de Temperaturas: 

manter a água dos 

higienizadores acima de 

850C; 

Programa de Treinamento; 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores. 

Q 
Nenhum 
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ETAPAS DO PROCESSO TIPO PERIGOS JUSTIFICATIVA SEVERIDADE RISCO MEDIDA PREVENTIVAS 

PC1 / Oclusão do 

Reto  

B Bactérias patogênicas 

Contaminação devido a 

perfuração do reto no 

momento da oclusão; 

Contaminação devido à 

falta na higienização do 

equipamento e 

utensílios; 

Falha no processo de 

amarração. 

 

Média 

 

Baixo 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações; 

Controle de Temperaturas: 

manter a água dos 

higienizadores acima de 

850C; 

Programa de Treinamento; 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores; 

F 
Nenhum     

Q 
Nenhum     

Remoção completa 

da pele 

B Nenhuma     

F  Pele e/ou pelo 

Presença da pele 

devido a falha no 

processo de esfola da 

carcaça, no processo 

de retirada pelo rolo do 

couro. 

Média Baixo 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações; 

Controle de Temperaturas: 

manter a água dos 

higienizadores acima de 

850C; 

Programa de Treinamento; 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores. 

Q Nenhum     

PC2 / Separação e 

Oclusão do Esôfago 

B Bactérias patogênicas 

Contaminação cruzada 

devido a falha na 

operação de oclusão ou 

amarração; 

Devido à falta de 

higienização do saca 

rolha e da higiene do 

manipulador. 

Médio 

 

Baixo 

 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações; 

Controle de Temperaturas: 

manter a água dos 

higienizadores acima de 

850C; 

Programa de Treinamento; 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores. 

F Nenhum     

Q Nenhum     
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ETAPAS DO PROCESSO TIPO PERIGOS JUSTIFICATIVA SEVERIDADE RISCO MEDIDA PREVENTIVAS 

Serragem do Peito / 

Identificação cabeça 

carcaça 

B Bactérias patogênicas 

Contaminação devido a 

falha ou desrespeito a 

periodicidade na 

higienização do 

equipamento, utensílios 

e do manipulador. 

 

Média 

 

Baixo 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações; 

Controle de Temperaturas: 

manter a água dos 

higienizadores acima de 

850C; 

Programa de Treinamento; 

PPHO – Limpeza e 

Sanitização; 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores. 

F Nenhum     

Q Nenhum     

Remoção da Cabeça 

B Bactérias patogênicas 

Contaminação cruzada 

pelo corte em lesões ou 

pelos resíduos dos 

cortes devido à falta de 

higienização das facas 

e da higiene do 

manipulador. 

Permanência devido a 

falha no chuveiro (baixa 

pressão e falha da 

cloração). 

Médio 

 

Baixo 

 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações; 

Controle de Temperaturas: 

manter a água dos 

higienizadores acima de 

850C; 

Programa de Treinamento; 

Manutenção das 

Instalações e 

Equipamentos; 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores. 

Água de Abastecimento; 

F Nenhum     

Q Nenhum     

PC3 / Evisceração  

B  Bactérias patogênicas 

Contaminação devido a 

retirada inadequada 

das vísceras, causando 

rompimento; 

 

Contaminação devido a 

falha na higienização 

dos equipamentos, 

utensílios e 

manipulador. 

 

Média 

 

Baixo 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações; 

Controle de Temperaturas: 

manter a água dos 

higienizadores acima de 

850C; 

Programa de Treinamento; 

PPHO – Limpeza e 

Sanitização; 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores; 

F Nenhum      

Q Nenhum     
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ETAPAS DO PROCESSO TIPO PERIGOS JUSTIFICATIVA SEVERIDADE RISCO MEDIDA PREVENTIVAS 

Serragem da Carcaça 

em ½ Carcaças 

B 
Bactérias patogênicas 

Contaminação devido a 

falha ou desrespeito a 

periodicidade na 

higienização do 

equipamento, utensílios 

e manipulador. 

 

Média 

 

Baixo 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações; 

Controle de Temperaturas: 

manter a água dos 

higienizadores acima de 

850C; 

Programa de Treinamento; 

PPHO – Limpeza e 

Sanitização; 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores. 

F Fragmentos de metal 

Contaminação física 

por rompimento e 

fragmentação da 

lâmina da serra. 

 

Média 

 

Baixo 
Manutenção preventiva e 

corretiva imediata. 

Q Nenhum     

Toalete  

B 
Bactérias patogênicas 

Contaminação devido à 

falha na higienização 

dos utensílios e 

manipulador. 

Baixa 

 

Baixo 

 

PSO – Procedimentos 
Sanitários das Operações; 

 
Controle de Temperaturas: 

manter a água dos 

higienizadores acima de 

850C; 

Programa de Treinamento; 

PPHO – Limpeza e 

Sanitização; 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores. 

F Nenhum     

Q Nenhum     
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ETAPAS DO PROCESSO TIPO PERIGOS JUSTIFICATIVA SEVERIDADE RISCO MEDIDA PREVENTIVAS 

Toalete Final  

(PCC1 / Revisão da 

Carcaça) 

B 
Bactérias patogênicas 

Permanência da 

contaminação ocorrida 

principalmente na 

evisceração devido à 

ineficiência na remoção 

de contaminações 

visualmente 

detectáveis. 

 

Média 

 

Alto 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações: 

limpeza e desvio da carcaça 

se necessário; 

Dieta hídrica; 

Exposição e amarração do 

reto; 

Evisceração sem 

perfuração; 

Controle de Temperaturas: 

manter a água dos 

higienizadores acima de 

850C; 

Programa de Treinamento; 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores; 

Inspeção visual da carcaça: 

fezes, vazamento da bile 

além de pelos. 

F Metais e Pelos 

Falha no processo de 

esfola e manutenção da 

lâmina da serra de 

meia carcaça 

Média Alto 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações; 

Programa de Treinamento; 

Manutenção das 

Instalações e 

Equipamentos. 

Q Nenhum     

Lavagens de 1/2 

Carcaça 

B 

 

Bactérias patogênicas 

Permanência devido a 

falha no chuveiro (baixa 

pressão e falha da 

cloração). 

Baixo 

 

Baixo 

 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações; 

Manutenção das 

Instalações e 

Equipamentos; 

Água de Abastecimento. 

F Nenhum      

Q Nenhum     
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ETAPAS DO PROCESSO TIPO PERIGOS JUSTIFICATIVA SEVERIDADE RISCO MEDIDA PREVENTIVAS 

Resfriamento 

B Bactérias patogênicas 

Multiplicação de 

microrganismos devido 

a falha no controle da 

temperatura das 

câmaras; 

Contaminação pelo 

ambiente mal 

higienizado e com 

condensação. 

 
 

 

Média 

 

Baixo 

Controle de Temperaturas 

carcaça deve atingir 70C em 

24h; 

Programa de Treinamento; 

PPHO – Limpeza e 

Sanitização; 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores; 

Manutenção das 

Instalações e 

Equipamentos; 

Calibração e Aferição dos 

Instrumentos; 

F Nenhum     

Q Nenhum     

Desossa 

(PCC 2 - Reinspeção) 

B Bactérias patogênicas 

Contaminação pelo 

manipulador devido a 

falhas na higiene 

pessoal; 

Contaminação pelo 

ambiente mal 

higienizado e com 

condensação; 

Multiplicação devido à 

falhas no controle de 

temperatura do 

ambiente e do produto, 

e período prolongado 

de exposição do 

produto ao ambiente; 

Queda acidental dos 

cortes no chão. 

Média 

 

Alto 

 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores; 

PPHO – Limpeza e 

Sanitização; 

Manutenção das 

Instalações e 

Equipamentos; 

Calibração e Aferição dos 

Instrumentos; 

Programa de Treinamento; 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações; 

Controle de Temperatura: 

até 160C (sala de desossa); 

Controle de Temperatura: 

de cortes durante as 

atividades; 

Águas Residuais. 

F Pelos 
Falha no processo de 

esfola. 
Média Alto 

 

Programa de Treinamento; 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações. 

Q Nenhum    
 

B Nenhum    
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ETAPAS DO PROCESSO TIPO PERIGOS JUSTIFICATIVA SEVERIDADE RISCO MEDIDA PREVENTIVAS 

Revisão Visual de 

100% dos cortes 

cárneos 

(PPC 4) 

F 

Pelos, metais, 

plásticos e corpos 

estranhos 

Após a abertura da 

embalagem primária ou 

resfriamento das 

carcaças/cortes as 

quais serão levadas e 

passarão pela porta da 

desossa onde será 

visualizado 100% dos 

mesmos para que seja 

observado 

contaminantes físicos 

que por ventura 

venham na matéria 

prima 

Alta Médio 

Planilha especifica para 
monitoramento de 100% da 
matéria prima para 
contaminação física sendo 
que a mesma está descrita 
em análise de perigos e 
pontos críticos de controle 
identificado como PCC4 

Q Nenhum    
 

Moagem 

B Bactérias patogênicas 

Erros na higienização 

do moedor ou 

equipamentos de 

cortes, desmontagem 

de todas as lâminas 

com a retirada de todos 

os resíduos de carne. 

 Falta de higienização 

dos reservatórios de 

agua para higienização 

das superfícies e não 

realização de 

sanitização de 

superfícies de contato 

Média Baixa 

Manual de boas práticas de 
fabricação contendo POPs 
descritos de PPHO e 
higienização correta de 
reservatórios de água de 
abastecimento 

F Nenhum    
 

Q Nenhum    
 

 

Adição de água 

 

B Bactérias patogênicas 

 

Erros no tratamento de 

água de abastecimento 

hipocloração e erros na 

higienização do 

reservatório de água de 

abastecimento 

Baixo Baixo 

Manual de boas práticas de 
fabricação e POP descrito 
sobre qualidade da água de 
abastecimento com 
planilhas especificas de 
acompanhamento de 
dosagem de cloro através 
de aparelhos de precisão. 

F Nenhum    
 

Q Nenhum    
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ETAPAS DO PROCESSO TIPO PERIGOS JUSTIFICATIVA SEVERIDADE RISCO MEDIDA PREVENTIVAS 

Preparo da massada 

(PPC 5) 

B Bactérias patogênicas 

Matéria prima com 

temperatura acima de 

4ºC (carne moída) ou 

7°C pode perfeitamente 

desencadear 

desenvolvimento 

microbiano devido ao 

aumento da 

temperatura onde os 

microrganismos saem 

de estado de latência. 

Alto Alto 

Manual de boas práticas de 
fabricação e POP de 
temperaturas além de estar 
descrito em análise de 
perigos e pontos críticos de 
controle denominado PCC5 

F     
 

Q     
 

Embalagem Primária  

B Bactérias patogênicas 

Contaminação pelo 

manipulador devido a 

falhas na higiene 

pessoal; 

Contaminação pelo 

ambiente devido a 

falhas no processo; 

Multiplicação devido a 

falhas no controle de 

temperatura do 

ambiente e do produto, 

e período prolongado 

de exposição do 

produto ao ambiente ou 

falha na embalagem 

primária. 

Média 

 

Baixo 

 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores; 

Manutenção das 

Instalações e 

Equipamentos; 

Programa de Treinamento; 

Procedimentos Sanitários 

das Operações; 

PSO – Procedimentos 
Sanitários das Operações; 
 
Controle de Temperatura: 

do produto e do ambiente. 

F Nenhum     

Q 

Resíduos químicos 

tóxicos das tintas de 

impressão e / ou dos 

componentes das 

embalagens. 

Uso de tintas, solventes 

e material plástico não 

permitidos para 

alimentos pelo 

fornecedor. 

Média Baixo 

Recebimento de Matéria 

Prima, Ingredientes e 

Embalagens; 

Laudo toxicológico e 

químico das embalagens. 
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ETAPAS DO PROCESSO TIPO PERIGOS JUSTIFICATIVA SEVERIDADE RISCO MEDIDA PREVENTIVAS 

Expedição 

 (PCC 3 - Reinspeção) 

 

B Bactérias patogênicas 

Contaminação devido a 
falha na higienização 
das instalações, 
utensílios e 
manipulador; 
 
Multiplicação das 

bactérias devido ao 

tempo de exposição em 

temperatura ambiente; 

Multiplicação de 

microrganismos pelo 

aumento da 

temperatura do produto 

devido à temperatura 

inadequada do 

caminhão baú; 

Multiplicação devido a 

falhas no controle de 

temperatura da 

estocagem de 

congelados e/ou 

resfriados. 

Queda acidental da 

meia carcaça ou corte 

no chão. 

 

Média 

 

 

 

   Alto 

 

 

PPHO – Limpeza e 

Sanitização; 

Hábitos Higiênicos e Saúde 

dos Manipuladores; 

Controle de Temperaturas: 

dos produtos na expedição; 

Controles de Temperaturas: 

durante as atividades. 

Controle de Temperatura:  

resfriados entre 0 e 70C; 

Manutenção das 

Instalações e 

Equipamentos; 

Calibração e Aferição dos 
Instrumentos. 

F Pelos 
Falha no processo de 

esfola. 
Média Alto 

 

Programa de Treinamento; 

PSO – Procedimentos 

Sanitários das Operações. 

 

Q Nenhum     

 

  

 LEGENDAS: 

 
B: biológico F: físico Q: químico 

 
Bactérias patogênicas: Salmonella spp., Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, 

Mycobacterium bovis, Yersinia spp, e Campylobacter jejuni. 
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7. DETERMINAÇÃO DO PCC – ÁRVORE DECISÓRIA 

 

Etapa do 

processo 

Perigos significativos 

Biológico (B) 

Físico (F) 

Químico (Q) 

O perigo é 

controlado 

pelo 

programa de 

pré-

requisitos? 

Existem 

medidas 

preventivas 

para o perigo 

no processo? 

O perigo 

poderá ocorrer 

em níveis 

maiores ou 

aumentar 

alcançando 

níveis 

indesejados? 

Uma etapa 

subsequente 

eliminará ou 

reduzirá o 

perigo a níveis 

aceitáveis? 

PCC/PC 

Recepção dos 

Bovinos e 

Suínos 

B/F/Q Nenhum 

significativo 
- - - - 

 

Seleção e 

Sequestro 
B/F/Q Nenhum 

significativo - - - - 
 

Descanso Pré-

Abate 
B/F/Q Nenhum 

significativo 
- - - - 

 

Banhos de 

Aspersão 
B/F/Q Nenhum 

significativo - - - - 
 

Insensibilização B/F/Q Nenhum 

significativo - - - - 
 

Sangria B/F/Q Nenhum 

significativo - - - - 
 

Remoção dos 

chifres e 

orelhas, esfola 

da cabeça. 

B/F/Q Nenhum 

significativo - - - - 

 

Desarticulação 

dos membros  
B/F/Q Nenhum 

significativo - - - -  

Esfolas B/F/Q Nenhum 

significativo - - - -  

Oclusão do 

Reto 

B:Salmonella spp. 

Escherichia coli 

Clostridium perfringens 

Staphylococcus aureus 

Sim Sim Não Sim PC1 

Remoção 

completa da 

pele 

B/F/Q Nenhum 

significativo - - - - 
 

Separação e 

Oclusão do 

Esôfago 

B:Salmonella spp. 

Escherichia coli 

Clostridium perfringens 

Staphylococcus aureus 

Sim Sim Não Sim PC2 

Serragem do 

Peito e 

Identificação da 

Cabeça/Carcaça 

B/F/Q Nenhum 

significativo - - - - 

 

Remoção e 

Lavagem da 

Cabeça 

B/F/Q Nenhum 

significativo - - - - 
 

Evisceração 

B:Salmonella spp. 

Escherichia coli 

Clostridium perfringens 

Staphylococcus aureus 

Sim Sim Não Sim PC3 

Serragem da 

Carcaça em ½ 

Carcaças 

B/F/Q Nenhum 

significativo - - - - 
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Toalete  B/F/Q Nenhum 

significativo - - - - 
 

Revisão da 

Carcaça 

B:Salmonella spp. 

Escherichia coli 

Clostridium perfringens 

Staphylococcus aureus 

F:metais e pelos 

Não Sim Não Não 

 

 

PCC1 

Lavagem de 1/2 

Carcaça 
B/F/Q Nenhum 

significativo - - - - 
 

Resfriamento 

B:Salmonella spp. 

Escherichia coli 

Clostridium perfringens 

Listeria monocytogenes 

Sim Sim Não Sim PC 4 

Desossa 

(Reinspeção) 

B:Salmonella spp. 

Escherichia coli 

Clostridium perfringens 

Staphylococcus aureus 

F:pelos 

Não Sim Não Não PCC2 

*Revisão visual 

de 100% dos 

cortes 

F:pelos, metais, 

plásticos e corpos 

estranhos 

Não Sim Não Não PCC4 

*Moagem 
B/F/Q Nenhum 

significativo - - - - 
 

*Adição de 

água 

B/F/Q Nenhum 

significativo 
- - - - 

 

*Preparo da 

massada 

B:Salmonella spp,  

E. coli, Mycobacterium 

bovis, Staphylococcus 

aureus, Yersinia spp, 

Campylobacter jejuni, 

Lysteria spp 

Não Sim Não Não PCC5 

Embalagem 

Primária  
B/F/Q Nenhum 

significativo - - - -  

Expedição 

(Reinspeção) 

B:Salmonella spp. 

Escherichia coli 

Clostridium perfringens 

Staphylococcus aureus 

F:pelos 

Não Sim Não Não PCC3 

*Descritivo referente aos procedimentos de fabricação da Carne Moída. 

 

 

8. DESCRIÇÃO DOS PCs e PCC 
 

A empresa através de sua equipe de segurança dos alimentos analisou minuciosamente todo 

o fluxo do seu processo produtivo, e através de embasamento técnico na norma ISO 22000, Códex 

Alimentarius e RIISPOA, descreveu cada operação confrontando os dados conforme suas árvores 

decisórias. Assim, demarcando quais os pontos de críticos e pontos críticos de controle, 

considerando a gravidades das consequências de um não monitoramento adequado, e garantindo 

que todas as carcaças, cortes e a carne moída tenham segurança e qualidade desde a recepção 

dos bovinos e suínos até o carregamento/expedição/desossa das carcaças/cortes/moagem. 
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8.1 Descrição dos PCs: 

 

• PC1: Revisão de 10% das carcaças no procedimento de Oclusão do reto; 

 

ETAPA PCC PERIGO 
MEDIDAS DE 
CONTROLE 

LIMITE 
CRÍTICO 

CORREÇÃO 
ACAO 

PREVENTIVA 
REGISTRO VERIFICACAO 

R
E

V
IS

Ã
O

 D
E

 1
0

%
 D

A
S

 C
A

R
C

A
Ç

A
S

  

N
O

 P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

O
 D

E
  

O
C

L
U

S
Ã

O
 D

O
 R

E
T

O
 

 

P
C

1
 

 

Bactérias 

patogênicas. 

 

 

 

Inspeção visual 

da carcaça; 

PSO – 

Procedimentos 

Sanitários das 

Operações: 

amarração 

correta do reto; 

Controle de 

Temperatura: 

água dos 

higienizadores; 

Programa de 

Treinamento; 

Hábitos 

Higiênicos e 

Saúde dos 

Manipuladores; 

Ausência de 
contaminação 

fecal no 
entorno do 

reto. 

Toaletar a 
região 

contaminada; 
 

Desviar para o 
D.I.F para 

avaliação e 
destino das 

partes 
afetadas. 

 

Treinamento 
do colaborador 

na etapa de 
amarração do 

reto; 
 

Supervisão da 
atividade. 

 
 

PSO001B 
PSO001S 
PSO002S 
– Inspeção 
da carcaça 

após 
amarração 

do reto  

 
PSO001B 
PSO001S 
PSO002S 

 
Verificação 
documental 

Mensal pela RT; 
 

Verificação “in 
loco”: 

Periodicamente 
executada pela 

RT; 
 

Análises 
laboratoriais: 

Trimestralmente, 
coletada pelos 

monitores e 
enviada para o 

laboratório 
terceirizado; 

 
Auditoria interna: 
Semestralmente, 
através da equipe 
de autocontrole; 

 
Validação do 

plano: 
Anualmente,  
através de 

membros da 
equipe de 

segurança de 
alimentos. 

 

Monitoramento 

O que ? Presença de contaminação fecal 

Como ? Inspeção visual da carcaça / Supervisão da atividade 

Quando ? Em 10 % das carcaças 

Quem ? Monitor da qualidade 
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• PC2: Revisão de 10% das carcaças no procedimento de Oclusão do esôfago; 

 

ETAPA PCC PERIGO 
MEDIDAS DE 
CONTROLE 

LIMITE CRÍTICO CORREÇÃO 
ACAO 

PREVENTIVA 
REGISTRO VERIFICACAO 

R
E

V
IS

Ã
O

 D
E

 1
0

%
 D

A
S

 C
A

R
C

A
Ç

A
S

  

N
O

 P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

O
 D

E
  

O
C

L
U

S
Ã

O
 D

O
 E

S
Ô

F
A

G
O

 

 
P

C
2

 

 

Bactérias 

patogênicas. 

 

 

 

Inspeção visual 

da carcaça; 

PSO – 

Procedimentos 

Sanitários das 

Operações: 

amarração 

correta do 

esôfago; 

Controle de 

Temperatura: 

água dos 

higienizadores; 

Programa de 

Treinamento; 

Hábitos 

Higiênicos e 

Saúde dos 

Manipuladores. 

Ausência de 
contaminação 
gastrointestinal 

na 
cabeça/carcaça. 

Toaletar a 
região 

contaminada 
e/ ou 

condenar a 
cabeça; 

 
Desviar para 
o D.I.F para 
avaliação e 
destino das 

partes 
afetadas. 

 

Treinamento 
do 

colaborador 
na etapa de 
amarração 
do esôfago; 

 
Supervisão 

da atividade. 
 
 

PSO002B 
Inspeção da 

carcaça 
após 

amarração 
do esôfago 

 
PSO002B  

 
Verificação 
documental 

Mensal pela RT; 
 

Verificação “in 
loco”: 

Periodicamente 
executada pela 

RT; 
 

Análises 
laboratoriais: 

Trimestralmente, 
coletada pelos 

monitores e 
enviada para o 

laboratório 
terceirizado; 

 
Auditoria interna: 
Semestralmente, 
através da equipe 
de autocontrole; 

 
Validação do 

plano: 
Anualmente,  
através de 

membros da 
equipe de 

segurança de 
alimentos. 

 

Monitoramento 

O que ? Presença de contaminação gastrointestinal 

Como ? Inspeção visual da carcaça / Supervisão da atividade 

Quando ? Em 10 % das carcaças 

Quem ? Monitor da qualidade 
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• PC3: Revisão de 10% das carcaças no procedimento de Evisceração; 

 

ETAPA PCC PERIGO 
MEDIDAS DE 
CONTROLE 

LIMITE 
CRÍTICO 

CORREÇÃO 
ACAO 

PREVENTIVA 
REGISTRO VERIFICACAO 

R
E

V
IS

Ã
O

 D
E

 1
0

%
 D

A
S

 C
A

R
C

A
Ç

A
S

  

N
O

 P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

O
 D

E
  

E
V

IS
C

E
R

A
Ç

Ã
O

 

 
P

C
3

 

 

Bactérias 

patogênicas. 

 

 

Inspeção visual 

da carcaça; 

PSO – 

Procedimentos 

Sanitários das 

Operações: 

limpeza e desvio 

da carcaça se 

necessário; 

Controle de 

Temperatura: 

água dos 

higienizadores; 

Programa de 

Treinamento; 

Hábitos 

Higiênicos e 

Saúde dos 

Manipuladores. 

 

Ausência de 
contaminação 
fecal, vômito e 
vazamento da 
bile em cada 

bovino. 

Limpar a 
região afetada; 

 
Desviar para o 

D.I.F para 
avaliação e 
destino das 

partes 
afetadas. 

 

Treinamento 
dos 

colaboradores 
na etapa de 
evisceração; 

 
Supervisão da 

atividade. 
 
 

PSO002B 
Inspeção da 

carcaça 
após 

evisceração 

 
PSO002B  

 
Verificação 
documental 

Mensal pela RT; 
 

Verificação “in 
loco”: 

Periodicamente 
executada pela 

RT; 
 

Análises 
laboratoriais: 

Trimestralmente, 
coletada pelos 

monitores e 
enviada para o 

laboratório 
terceirizado; 

 
Auditoria interna: 
Semestralmente, 
através da equipe 
de autocontrole; 

 
Validação do 

plano: 
Anualmente,  
através de 

membros da 
equipe de 

segurança de 
alimentos. 

 

Monitoramento 

O que ? Presença da contaminação fecal, vômito e vazamento da bile 

Como ? Inspeção visual da Carcaça / Supervisão da atividade 

Quando ? Em 10 % das carcaças 

Quem ? Monitor da qualidade 
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• PC4: Procedimento de Resfriamento e Congelamento; 

 

ETAPA PCC PERIGO 
MEDIDAS DE 
CONTROLE 

LIMITE 
CRÍTICO 

CORREÇÃO 
ACAO 

PREVENTIVA 
REGISTRO VERIFICACAO 

P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

O
 D

E
 R

E
S

F
R

IA
M

E
N

T
O

  

P
C

4
 

 

Bactérias 

patogênicas. 

 

 

PSO – 

Procedimentos 

Sanitários das 

Operações; 

Controle de 

Temperaturas; 

Manutenção das 

Instalações e 

Equipamentos; 

Programa de 

Treinamento. 

Produtos 
resfriados 

devem estar 
de 0 a 7ºC, 

congelados a -
12°C ou -18°C 
(carne moída) 

também 
monitora-se a 
temperatura 
das câmaras 
que devem 

estar de -1°C 
a 4ºC. 

 

 
Aumentar o 
sistema de 
geração de 

frio; 
 
 

Transferir e 
segregar os 

produtos 
com 

temperatura 
superior. 

 
 

Manutenção 
do sistema de 

geração de 
frio; 

 
Treinamento 

dos 
colaboradores 
responsáveis 
pela geração 

de frio; 
 

Calibração e 
aferição dos 
termômetros; 

 
PPHO – 

Limpeza e 
Sanitização; 

 
Supervisão da 

atividade. 
 
 

PLA 15 – 
Controle de 

Temperaturas. 

 
PLA 15. 

 
Verificação 
documental 

Mensal pela RT; 
 

Verificação “in 
loco”: 

Periodicamente 
executada pela 

RT; 
 

Análises 
laboratoriais: 

Trimestralmente, 
coletada pelos 

monitores e 
enviada para o 

laboratório 
terceirizado; 

 
Auditoria interna: 
Semestralmente, 
através da equipe 
de autocontrole; 

 
Validação do 

plano: 
Anualmente,  
através de 

membros da 
equipe de 

segurança de 
alimentos. 

 

Monitoramento 

O que ? Controle de temperatura dos produtos resfriados e congelados 

Como ? Através do uso de termômetro espeto / Supervisão da atividade 

Quando ? No máximo em 24 horas e antes da expedição 

Quem ? Monitor da qualidade 
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8.2 Descrição do PCC: 

 

• PCC1: Monitoramento de contaminações em 100% das carcaças; 

ETAPA PCC PERIGO 
MEDIDAS DE 
CONTROLE 

LIMITE 
CRÍTICO 

CORREÇÃO 
ACAO 

PREVENTIVA 
REGISTRO VERIFICACAO 

R
E

V
IS

Ã
O

 

D
A

 C
A

R
C

A
Ç

A
 

P
C

C
 1

 

( 
B

 /
 F

 )
 Bactérias 

patogênicas, 

metais e pelos. 

 

 

Inspeção visual 

da carcaça; 

PSO – 

Procedimentos 

Sanitários das 

Operações: 

limpeza e desvio 

da carcaça se 

necessário; 

Controle de 

Temperatura: 

água dos 

higienizadores; 

Programa de 

Treinamento; 

Hábitos 

Higiênicos e 

Saúde dos 

Manipuladores; 

 

Ausência de 
contaminação 
fecal, vômito, 
vazamento da 
bile em cada 
bovino, além 
da presença 
de pelos e 

outra eventual 
contaminação 

física. 

Limpar e 
retirara a 

região 
afetada 

(toalete). 
 

Desviar para 
o D.I.F para 
avaliação e 
destino das 

partes 
afetadas. 

 

Treinamento 
dos 

colaboradores 
na etapa do 

surgimento da 
contaminação; 

 
Supervisão da 

atividade. 
 
 

PCC1: 

Contaminaçõ

es - 100% 

das Carcaças 

 

 
PL 01. 

 
Verificação 
documental 

Mensal pela RT; 
 

Verificação “in 
loco”: 

Periodicamente 
executada pela 

RT; 
 

Análises 
laboratoriais: 

Trimestralmente, 
coletada pelos 

monitores e 
enviada para o 

laboratório 
terceirizado; 

 
Auditoria interna: 
Semestralmente, 
através da equipe 
de autocontrole; 

 
Validação do 

plano: 
Anualmente,  
através de 

membros da 
equipe de 

segurança de 
alimentos. 

 

Monitoramento 

O que ? Presença da contaminação física e microbiológica. 

Como ? Inspeção visual da carcaça / Supervisão da atividade 

Quando ? Em 100 % das carcaças 

Quem ? Monitor da qualidade 
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• PCC2: Monitoramento de contaminações em 100% nos cortes que houver 

necessidade de reinspeção (desossa); 

ETAPA PCC PERIGO 
MEDIDAS DE 
CONTROLE 

LIMITE 
CRÍTICO 

CORREÇÃO 
ACAO 

PREVENTIVA 
REGISTRO VERIFICACAO 

R
E

IN
S

P
E

Ç
Ã

O
 

D
O

S
 C

O
R

T
E

S
 /

 D
E

S
O

S
S

A
 

P
C

C
 2

 

( 
B

 /
 F

 )
 Bactérias 

patogênicas e 

pelos 

 

 

Inspeção visual 

da carcaça 

PSO – 

Procedimentos 

Sanitários das 

Operações 

(limpeza e desvio 

da carcaça se 

necessário) 

Controle da 

temperatura: da 

água dos 

higienizadores 

Programa de 

Treinamento 

Hábitos 

Higiênicos e 

Saúde dos 

Manipuladores 

 

Ausência de 
contaminação 

biológica, 
presença de 

pelos ou outra 
eventual 

contaminação 
física ou 
biológica 

decorrente da 
manipulação 
ou queda da 

peça na 
desossa. 

Limpar a 
região 

afetada 
(toalete); 

 
Desviar para 

mesa de 
reinspeção 
dos cortes 

para 
avaliação e 
destino das 

partes 
afetadas. 

 

Treinamento 
dos 

colaboradores 
na etapa do 

surgimento da 
contaminação; 

 
Supervisão da 

atividade. 
 
 

PCC2: 

Contaminaçõ

es - 100% 

nos cortes 

que houver 

necessidade 

de reinspeção 

(desossa)  

 

 
PL 02. 

 
Verificação 
documental 

Mensal pela RT; 
 

Verificação “in 
loco”: 

Periodicamente 
executada pela 

RT; 
 

Análises 
laboratoriais: 

Trimestralmente
coletada pelos 

monitores e 
enviada para o 

laboratório 
terceirizado; 

 
Auditoria 
interna: 

Semestralmente
através da 
equipe de 

autocontrole; 
 

Validação do 
plano: 

Anualmente,  
através de 

membros da 
equipe de 

segurança de 
alimentos. 

 

Monitoramento 

O que ? Presença da contaminação biológica ou física (coliformes fecais, pelos, entre outros). 

Como ? Inspeção visual da carcaça / Supervisão da atividade 

Quando ? Em 100 % dos cortes que houver a necessidade de reinspeção 

Quem ? Monitor da qualidade 
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• PCC3: Monitoramento de contaminações em 100% nos cortes que houver 

necessidade de reinspeção (carregamento); 

ETAPA PCC PERIGO 
MEDIDAS DE 
CONTROLE 

LIMITE 
CRÍTICO 

CORREÇÃO 
ACAO 

PREVENTIVA 
REGISTRO VERIFICACAO 

R
E

IN
S

P
E

Ç
Ã

O
 

D
O

S
 C

O
R

T
E

S
 /

 C
A

R
R

E
G

A
M

E
N

T
O

 

P
C

C
 3

 

( 
B

 /
 F

 )
 Bactérias 

patogênicas e 

pelos 

 

 

Inspeção visual da 

carcaça 

PSO – 

Procedimentos 

Sanitários das 

Operações: limpeza 

e desvio da carcaça 

se necessário; 

Controle de 

Temperatura: água 

dos higienizadores; 

Programa de 

Treinamento; 

Hábitos Higiênicos 

e Saúde dos 

Manipuladores; 

Ausência de 
contaminação 

biológica, 
presença de 

pelos ou outra 
eventual 

contaminação 
física ou 
biológica 

decorrente da 
manipulação 
ou queda da 

peça no 
carregamento. 

Limpar a 
região 

afetada 
(toalete); 

 
Descarte 

das partes 
afetadas. 

Treinamento 
dos 

colaboradores 
na etapa do 

surgimento da 
contaminação; 

 
Supervisão da 

atividade. 
 
 

PCC3: 

Contaminaçõ

es - 100% 

nos cortes 

que houver 

necessidade 

de reinspeção 

(expedição)  

 

 
PL 02. 

 
Verificação 
documental 

Mensal pela RT; 
 

Verificação “in 
loco”: 

Periodicamente 
executada pela 

RT; 
 

Análises 
laboratoriais: 

Trimestralmente
coletada pelos 

monitores e 
enviada para o 

laboratório 
terceirizado; 

 
Auditoria 
interna: 

Semestralmente
através da 
equipe de 

autocontrole; 
 

Validação do 
plano: 

Anualmente,  
através de 

membros da 
equipe de 

segurança de 
alimentos. 

 

Monitoramento 

O que ? Presença da contaminação biológica ou física (coliformes fecais, pelos, entre outros). 

Como ? Inspeção visual da carcaça / Supervisão da atividade 

Quando ? Em 100 % dos cortes que houver a necessidade de reinspeção 

Quem ? Monitor da qualidade 
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• PCC4: Monitoramento de contaminações em 100% nos cortes na desossa para 

fabricação de carne moída 

ETAPA PCC PERIGO 
MEDIDAS DE 
CONTROLE 

LIMITE 
CRÍTICO 

CORREÇÃO 
ACAO 

PREVENTIVA 
REGISTRO VERIFICACAO 

R
E

V
IS

Ã
O

 

D
O

S
 C

O
R

T
E

S
 

P
C

C
 4

 

( 
F

 )
 

Plásticos, 

metais e pelos 

entre outros. 

 

 

Inspeção visual 

dos cortes; 

PSO – 

Procedimentos 

Sanitários das 

Operações 

Programa de 

Treinamento; 

Hábitos 

Higiênicos e 

Saúde dos 

Manipuladores; 

 

Ausência de 
pelos, 

plásticos, 
metais e outra 

eventual 
contaminação 

física. 

Limpar e 
retirar a 
região 

afetada 
(toalete). 

 
Avaliação e 
destino das 

partes 
afetadas. 

 

Treinamento 
dos 

colaboradores 
na etapa do 

surgimento da 
contaminação; 

 
Supervisão da 

atividade. 
 
 

PCC4: 
Contaminaç
ões - 100% 
dos cortes 
na desossa 

para 
fabricação 
de carne 

moída 

 
PL 03. 

 
. Verificação 
documental 

Mensal pela RT; 
 

Verificação “in 
loco”: 

Periodicamente 
executada pela 

RT; 
 

Análises 
laboratoriais: 

Trimestralmente 
coletada pelos 

monitores e 
enviada para o 

laboratório 
terceirizado; 

 
Auditoria interna: 
Semestralmente 

através da equipe 
de autocontrole; 

 
Validação do 

plano: 
Anualmente,  
através de 

membros da 
equipe de 

segurança de 
alimentos. 

 

Monitoramento 

O que ? Presença da contaminação como pelos, pele, medula, plásticos, metais e outra eventual contaminação física. 

Como ? Inspeção visual dos cortes / Supervisão da atividade 

Quando ? Em 100 % das cortes 

Quem ? Monitor da qualidade 
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• PCC5: Monitoramento de contaminações em 100% das massadas 

ETAPA PCC PERIGO 
MEDIDAS DE 
CONTROLE 

LIMITE 
CRÍTICO 

CORREÇÃO 
ACAO 

PREVENTIVA 
REGISTRO VERIFICACAO 

R
E

V
IS

Ã
O

 

D
A

S
 M

A
S

S
A

D
A

S
 

P
C

C
 5

 

( 
B

 )
 Bactérias 

patogênicas 

 

 

Inspeção visual 

dos cortes; 

POP - Controle de 

Temperatura 

Programa de 

Treinamento; 

 

Matéria prima 
com 

temperatura 
acima de 4ºC 
ou acima de 
7°C após a 
moagem 

(carne moída)   

 
Aumentar o 
sistema de 
geração de 

frio; 
 
 

Transferir e 
segregar os 

produtos 
com 

temperatura 
superior. 

 
 

Manutenção 
do sistema de 

geração de 
frio; 

 
Treinamento 

dos 
colaboradores 
responsáveis 
pela geração 

de frio; 
 

Calibração e 
aferição dos 
termômetros; 

 
Supervisão da 

atividade. 
 
 

PCC5: 
Temperatur

a - 100% 
das 

bateladas 
de carne 

moída 

 
PL 03. 

 
Verificação 
documental 

mensal pela RT; 
 

Verificação “in 
loco”: 

Periodicamente 
executada pela 

RT; 
 

Análises 
laboratoriais: 

Trimestralmente 
coletada pelos 

monitores e 
enviada para o 

laboratório 
terceirizado; 

 
Auditoria interna: 
Semestralmente 

através da equipe 
de autocontrole; 

 
Validação do 

plano: 
Anualmente,  
através de 

membros da 
equipe de 

segurança de 
alimentos. 

 

Monitoramento 

O que ? Temperatura em conformidade após moagem. 

Como ? Através do uso de termômetro espeto / Supervisão da atividade 

Quando ? Em 100 % das massadas 

Quem ? Monitor da qualidade 
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9.2.1 MONITORAMENTOS 

Os PCCs – pontos críticos de controle descrevem a criticidade da operação a ser realizada 

sendo que obrigatoriamente deve ser monitorada 100% da operação denominada PCC para que não 

haja desvios que coloquem em risco a qualidade e segurança do produto. 

No Frigorífico Fanton os PCCs monitoram a presença de contaminações biológicas e físicas, 

onde são controlados através de planilhas específicas. No abate, após toalete as carcaças passam 

pela plataforma específica onde 100% das carcaças são monitoradas quanto a ocorrência de 

contaminação biológica e/ou física, registrando em um ábaco. Ao final do abate, o monitor registra o 

número de carcaças contaminadas, sendo a ocorrência e a ação corretiva registrada posteriormente. 

Na desossa e expedição, 100% dos cortes que houverem a necessidade de reinspeção devido 

à queda no piso ou contaminados pela manipulação serão toaletados (refilar) ou descartados. Os 

cortes não podem estar com qualquer tipo de contaminação antes de serem embalados. Sendo 

assim, passam por toalete final com acompanhamento do controle de qualidade e registro quanto a 

hora, o nome do corte contaminado, o tipo de contaminação presente e nome do colaborador que 

realizou o toalete ou descarte do corte.  

Na desossa, 100% da matéria prima e massadas são monitoradas para garantir a qualidade 

do produto carne moída, onde se realiza monitoramento de contaminação física, na entrada para 

desossa, e biológica na fabricação da massada para carne moída, aferindo a temperatura da mesma, 

ou seja, dependendo da contaminação se realiza o toalete (refilar) ou descarte do corte ou massada.  

As planilhas são executadas mensalmente pelo supervisor do controle de qualidade (RT) onde 

são observados os desvios produtivos “in loco” sendo compilados digitalmente para comparativo e 

acompanhamento de tendências no quesito de não conformidades. As planilhas são verificadas 

periodicamente quanto ao sistema operacional da plataforma digital.  

As planilhas são arquivadas por um prazo de 12 meses para possíveis supervisões e 

auditorias de clientes e fiscalização. 
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10 RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DO APPCC – NOVEMBRO / 2021 

 

Objetivo 

Obtenção de evidências de que o plano APPCC é realizado de forma eficaz e com controle 

sobre as mediadas adotadas. 

 

Validação Teórica do Plano 

APPCC, validado teoricamente através de reunião para debater medidas de controle e 

verificado “in loco” durante a produção e monitoramentos respectivos. 

 

Validação Prática do Plano 

 

Na empresa CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA, situada no município de Nova Prata 

– RS, realizou a validação do seu Plano de Análise de Perigos e Pontos Críticos De Controle.  

A validação foi executada pelos coordenadores do plano, onde foi realizada a marcação de 

10 (dez) carcaças bovinas e 10 (dez) carcaças suínas, por contaminações nos metacarpos dianteiros, 

contaminações na região traseira e contaminação na região do peito/abdômen.  

Todas as carcaças foram demarcadas com fita adesiva nos metatarsos ou metacarpos, a 

marcação com as contaminações de couro e pelos foram realizadas na área suja, antes da esfola. 

Após a marcação, os coordenadores ficaram posicionados na área limpa, após a plataforma 

do toalete e revisaram todas as carcaças que foram marcadas. Foram encontradas _2_ 

contaminações, ou seja, que não foi retirada pelo toalete sendo retiradas pelo colaborador do APPCC. 

 

Conclusão 

Após a validação prática realizada, foi constatado que __90__% das carcaças que foram 

testadas estavam sem nenhuma contaminação, e em apenas __10__% foram encontradas.  

Assim, conclui-se que o Plano de APPCC está implantado e validado, atestando também que 

a empresa está tomando todas as medidas para que o mesmo seja eficaz e tem o controle sobre o 

perigo, assegurando o controle dos perigos identificado para obter produtos finais que satisfaçam os 

níveis aceitáveis definidos. 
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11 ANEXOS 

 

PSO001B - PSO001S e PSO002S = PC1: Revisão de 10% das carcaças no procedimento de Oclusão do reto 

PSO002B = PC2: Revisão de 10% das carcaças no procedimento de Oclusão do esôfago 

PSO002B = PC3: Revisão de 10% das carcaças no procedimento de Evisceração 

PLA 15. = PC4: Procedimento de resfriamento e congelamento 

PCC1: Contaminações - 100% das Carcaças 

PCC2: Contaminações - 100% nos cortes que houver necessidade de reinspeção (desossa)  

PCC3: Contaminações - 100% nos cortes que houver necessidade de reinspeção (expedição)  

PCC4: Contaminações - 100% dos cortes na desossa para fabricação de carne moída  

PCC5: Temperatura - 100% das bateladas de carne moída  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA 
APPCC/HACCP 

ANALISE DE PERIGOS E PONTOS CRITICOS DE 
CONTROLE  

ABATE – DESOSSA - EXPEDIÇÃO 

APPCC 

Emissão:  
Outubro 2020 

Revisão 2 / Nov. 21 
 

  

37 

12 REFERÊNCIAS 

 

TONDO, E. C; BARTZ, S. Microbiologia e Sistemas de Gestão de Segurança de Alimentos. Porto Alegre, 2017; 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (RIISPOA - 2020); 
ISO 22.000 / 2019;  
PORTARIA nº 368 de 04/09/1997 / MAPA;  
PORTARIA Nº 711, de 01/11/1995 / MAPA; 
CÓDEX ALIMENTARIUS; 
RDC nº 24, de 08 de junho de 2015; 
IN nº 60, de 23 de dezembro de 2019; 
OFÍCIO CIRCULAR 002/19 – GAB DIPOA/DDA/SEAPDR DE JULHO DE 2019: Empresas registradas na CISPOA 
e com adesão ao SISBI-POA devem apresentar APPCC implantado até dezembro de 2019. 
 

 

 



www.qualyfull.com.br Código: MjUxMzI=

CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
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PCC 1

100% DAS CARCAÇAS

COLABORADOR DATA REVISÃO

Alessandra Zilli 09/08/2022 Nº 3 - 05/11/2021

Página 1 de 4 09/08/2022 16:51:04

Legenda:  Monitoramento: 100% das carcaças       Padrão: Contaminações ausentes

1 - MONITORAMENTO

ITEM DE CONTROLE AVALIAÇÃO

1 ESPÉCIE Bovino
09/08/2022 11:19:18

2 MEDULA
Contaminação física

3 CARCAÇAS
09/08/2022 11:21:50

3 PELOS
Contaminação física

0 CARCAÇAS
09/08/2022 11:21:54

4 HEMATÔMAS
Contaminação micro

4 CARCAÇAS
09/08/2022 11:22:36

5 LINFONODOS
Contaminação micro

2 CARCAÇAS
09/08/2022 11:23:21

6 FEZES
Contaminação micro

0 CARCAÇAS
09/08/2022 11:23:25

7 FRAGMENTOS
Contaminação física

0 CARCAÇAS
09/08/2022 11:23:27

8 PELE
Contaminação física

0 CARCAÇAS
09/08/2022 11:23:29

9 BILE
Contaminação micro

0 CARCAÇAS
09/08/2022 11:23:31

10 ABSCESSO
Contaminação micro

0 CARCAÇAS
09/08/2022 11:23:35

2 - MONITORAMENTO

ITEM DE CONTROLE AVALIAÇÃO

1 ESPÉCIE Suíno
09/08/2022 14:06:57

2 MEDULA
Contaminação física

2 CARCAÇAS
09/08/2022 14:08:15

3 PELOS
Contaminação física

4 CARCAÇAS
09/08/2022 14:08:31

4 HEMATÔMAS
Contaminação micro

0 CARCAÇAS
09/08/2022 14:09:10
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Página 2 de 4 09/08/2022 16:51:04

5 LINFONODOS
Contaminação micro

1 CARCAÇAS
09/08/2022 14:09:24

6 FEZES
Contaminação micro

0 CARCAÇAS
09/08/2022 14:09:28

7 FRAGMENTOS
Contaminação física

0 CARCAÇAS
09/08/2022 14:09:30

8 PELE
Contaminação física

0 CARCAÇAS
09/08/2022 14:09:33

9 BILE
Contaminação micro

1 CARCAÇAS
09/08/2022 14:09:06

10 ABSCESSO
Contaminação micro

0 CARCAÇAS
09/08/2022 14:09:35
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CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PCC 1

100% DAS CARCAÇAS

COLABORADOR DATA REVISÃO

Alessandra Zilli 09/08/2022 Nº 3 - 05/11/2021

Página 3 de 4 09/08/2022 16:51:04

OCORRÊNCIA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

AÇÃO CORRETIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

1 - Monitoramento 2 1 09/08/2022 11:21:37 Toalete / refilar o produto  Observação: Neusa

1 - Monitoramento 4 1 09/08/2022 11:22:20 Toalete / refilar o produto  Observação: Neusa

1 - Monitoramento 5 1 09/08/2022 11:23:09 Toalete / refilar o produto  Observação: Neusa

2 - Monitoramento 2 1 09/08/2022 14:08:08 Toalete / refilar o produto  Observação: Neuza

2 - Monitoramento 3 1 09/08/2022 14:08:24 Toalete / refilar o produto  Observação: Neuza

2 - Monitoramento 5 1 09/08/2022 14:09:18 Toalete / refilar o produto  Observação: Neuza

2 - Monitoramento 9 1 09/08/2022 14:08:54 Toalete / refilar o produto  Observação: Neuza

AÇÃO PREVENTIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

1 - Monitoramento 2 1 09/08/2022 11:21:45 Orientação “in loco” ao colaborador  Observação: Arlan

1 - Monitoramento 4 1 09/08/2022 11:22:33 Orientação “in loco” ao colaborador  Observação: Arlan

1 - Monitoramento 5 1 09/08/2022 11:23:19 Orientação “in loco” ao colaborador  Observação: Arlan

2 - Monitoramento 2 1 09/08/2022 14:08:14 Orientação “in loco” ao colaborador  Observação: Igor

2 - Monitoramento 3 1 09/08/2022 14:08:29 Orientação “in loco” ao colaborador  Observação: Igor

2 - Monitoramento 5 1 09/08/2022 14:09:23 Orientação “in loco” ao colaborador  Observação: Igor

2 - Monitoramento 9 1 09/08/2022 14:08:55 Orientação “in loco” ao colaborador  Observação: Igor

MONITORAMENTO DA AÇÃO CORRETIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

1 - Monitoramento 2 1 09/08/2022 11:21:47 Produto em conformidade 

1 - Monitoramento 4 1 09/08/2022 11:22:33 Produto em conformidade 

1 - Monitoramento 5 1 09/08/2022 11:23:20 Produto em conformidade 

2 - Monitoramento 2 1 09/08/2022 14:08:15 Produto em conformidade 

2 - Monitoramento 3 1 09/08/2022 14:08:29 Produto em conformidade 

2 - Monitoramento 5 1 09/08/2022 14:09:24 Produto em conformidade 

2 - Monitoramento 9 1 09/08/2022 14:09:05 Produto em conformidade 

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

VERIFICAÇÃO CQ

SITUAÇÃO: Pendente

VERIFICADOR:

DATA/HORA:
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PCC 1

100% DAS CARCAÇAS

COLABORADOR DATA REVISÃO

Alessandra Zilli 09/08/2022 Nº 3 - 05/11/2021

Página 4 de 4 09/08/2022 16:51:04

CONSIDERAÇÕES:
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CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PCC 2

100% NOS CORTES QUE HOUVER NECESSIDADE DE REINSPEÇÃO (DESOSSA)

COLABORADOR DATA REVISÃO

Alessandra Zilli 01/08/2022 Nº 3 - 05/11/2021

Página 1 de 2 09/08/2022 17:09:58

Legenda: 

Monitoramento: 100% dos produtos              Padrão: Contaminações ausentes após tocar o piso

1 - MONITORAMENTO

ITEM DE CONTROLE AVALIAÇÃO

1 PRODUTO / CONTATO COM PISO
Contaminação

C
01/08/2022 13:51:57
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CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PCC 2

100% NOS CORTES QUE HOUVER NECESSIDADE DE REINSPEÇÃO (DESOSSA)

COLABORADOR DATA REVISÃO

Alessandra Zilli 01/08/2022 Nº 3 - 05/11/2021

Página 2 de 2 09/08/2022 17:09:58

OCORRÊNCIA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

AÇÃO CORRETIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

AÇÃO PREVENTIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

MONITORAMENTO DA AÇÃO CORRETIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

VERIFICAÇÃO CQ

SITUAÇÃO: Pendente

VERIFICADOR:

DATA/HORA:

CONSIDERAÇÕES:
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CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PCC 3

100% NOS CORTES QUE HOUVER NECESSIDADE DE REINSPEÇÃO (EXPEDIÇÃO)

COLABORADOR DATA REVISÃO

Tayara Cabreira Pinheiro 09/08/2022 Nº 3 - 05/11/2021

Página 1 de 2 09/08/2022 16:51:11

Legenda: 

Monitoramento: 100% dos produtos              Padrão: Contaminações ausentes após tocar o piso 

1 - MONITORAMENTO

ITEM DE CONTROLE AVALIAÇÃO

1 PRODUTO / CONTATO COM PISO
Contaminação

C
09/08/2022 04:15:19
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CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PCC 3

100% NOS CORTES QUE HOUVER NECESSIDADE DE REINSPEÇÃO (EXPEDIÇÃO)

COLABORADOR DATA REVISÃO

Tayara Cabreira Pinheiro 09/08/2022 Nº 3 - 05/11/2021

Página 2 de 2 09/08/2022 16:51:11

OCORRÊNCIA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

AÇÃO CORRETIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

AÇÃO PREVENTIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

MONITORAMENTO DA AÇÃO CORRETIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

VERIFICAÇÃO CQ

SITUAÇÃO: Pendente

VERIFICADOR:

DATA/HORA:

CONSIDERAÇÕES:
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CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PCC 4

100% DOS CORTES NA DESOSSA PARA FABRICAÇÃO DE CARNE MOÍDA

COLABORADOR DATA REVISÃO

Adriane Flesch 09/08/2022 Nº 3 - 05/11/2021

Página 1 de 2 09/08/2022 17:23:50

Legenda: 

Monitoramento: 100% dos cortes              Padrão: Contaminações ausentes 

1 - MONITORAMENTO

ITEM DE CONTROLE AVALIAÇÃO

1 PRODUTOS Filé mignon
09/08/2022 17:21:02

2 FRAGMENTOS
Contaminação física

0 CORTES
09/08/2022 17:21:17

3 MEDULA
Contaminação física

0 CORTES
09/08/2022 17:21:24

4 PELOS
Contaminação física

0 CORTES
09/08/2022 17:21:28

5 PELE
Contaminação física

0 CORTES
09/08/2022 17:21:31

6 PLÁSTICO
Contaminação física

0 CORTES
09/08/2022 17:21:34

7 METAL
Contaminação física

0 CORTES
09/08/2022 17:21:37
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CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PCC 4

100% DOS CORTES NA DESOSSA PARA FABRICAÇÃO DE CARNE MOÍDA

COLABORADOR DATA REVISÃO

Adriane Flesch 09/08/2022 Nº 3 - 05/11/2021

Página 2 de 2 09/08/2022 17:23:50

OCORRÊNCIA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

AÇÃO CORRETIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

AÇÃO PREVENTIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

MONITORAMENTO DA AÇÃO CORRETIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

VERIFICAÇÃO CQ

SITUAÇÃO: Pendente

VERIFICADOR:

DATA/HORA:

CONSIDERAÇÕES:
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CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PCC 5

100% DAS BATELADAS DE CARNE MOÍDA

COLABORADOR DATA REVISÃO

Adriane Flesch 09/08/2022 Nº 3 - 05/11/2021

Página 1 de 2 09/08/2022 17:23:49

Legenda: 

Monitoramento: 100% das bateladas de carne moída              Padrão: Matéria prima com temperatura igual ou menor de 4ºC e igual
ou no máximo 7°C após a moagem

1 - MONITORAMENTO

ITEM DE CONTROLE AVALIAÇÃO

1 TEMPERATURA - MATÉRIA PRIMA
Temperatura igual ou menor de 4ºC

0.2 °C
09/08/2022 17:22:01

2 TEMPERATURA - CARNE MOÍDA
Temperatura Igual ou no máximo 7°C

5.0 °C
09/08/2022 17:22:11
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CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PCC 5

100% DAS BATELADAS DE CARNE MOÍDA

COLABORADOR DATA REVISÃO

Adriane Flesch 09/08/2022 Nº 3 - 05/11/2021

Página 2 de 2 09/08/2022 17:23:49

OCORRÊNCIA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

AÇÃO CORRETIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

AÇÃO PREVENTIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

MONITORAMENTO DA AÇÃO CORRETIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

VERIFICAÇÃO CQ

SITUAÇÃO: Pendente

VERIFICADOR:

DATA/HORA:

CONSIDERAÇÕES:



www.qualyfull.com.br Código: MjUxMTA=

CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PLA15F

TEMP. DOS PRODUTOS - ANTES 24H OU 48H

COLABORADOR DATA REVISÃO

Tayara Cabreira Pinheiro 09/08/2022 Nº 10 - 05/11/2021

Página 1 de 3 09/08/2022 17:04:09

Legenda:  -

SUÍNOS
Carcaças

ITEM DE CONTROLE TEMP. 01 TEMP. 02 TEMP. 03

1 Câmara 05 1.0 °C
09/08/2022 02:20:40

1.5 °C
09/08/2022 02:20:43

1.8 °C
09/08/2022 02:20:46

2 Câmara 04 1.5 °C
09/08/2022 02:20:57

1.7 °C
09/08/2022 02:21:02

1.8 °C
09/08/2022 02:21:04

3 Câmara 03 0.9 °C
09/08/2022 02:24:18

1.0 °C
09/08/2022 02:24:21

1.4 °C
09/08/2022 02:24:24

4 Câmara 02 SA
09/08/2022 02:25:36

SA
09/08/2022 02:25:35

SA
09/08/2022 02:25:34

5 Câmara 01 2.0 °C
09/08/2022 02:25:24

2.5 °C
09/08/2022 02:25:27

3.0 °C
09/08/2022 02:25:32

6 Estocagem de resfriados SA
09/08/2022 02:21:33

SA
09/08/2022 02:21:33

SA
09/08/2022 02:21:35

7 Estocagem de congelados SA
09/08/2022 02:21:39

SA
09/08/2022 02:21:38

SA
09/08/2022 02:21:37

8 Túnel de congelamento SA
09/08/2022 02:21:40

SA
09/08/2022 02:21:41

SA
09/08/2022 02:21:42

BOVINOS
Carcaças

ITEM DE CONTROLE TEMP. 01 TEMP. 02 TEMP. 03

1 Câmara 01 SA
09/08/2022 02:25:13

SA
09/08/2022 02:25:12

SA
09/08/2022 02:25:11

2 Câmara 02 2.5 °C
09/08/2022 02:24:57

2.7 °C
09/08/2022 02:25:01

3.1 °C
09/08/2022 02:25:04

3 Câmara 03 4.0 °C
09/08/2022 02:23:09

4.4 °C
09/08/2022 02:23:13

5.0 °C
09/08/2022 02:23:17

4 Túnel de congelamento SA
09/08/2022 02:21:17

SA
09/08/2022 02:21:18

SA
09/08/2022 02:21:18

5 Estocagem de congelados SA
09/08/2022 02:21:23

SA
09/08/2022 02:21:22

SA
09/08/2022 02:21:21

6 Estocagem de resfriados SA
09/08/2022 02:21:27

SA
09/08/2022 02:21:26

SA
09/08/2022 02:21:24

CORTES E MIÚDOS
Suínos e Bovinos

ITEM DE CONTROLE TEMP. 01 TEMP. 02 TEMP. 03

1 Câmara 05 SA
09/08/2022 02:21:07

SA
09/08/2022 02:21:07

SA
09/08/2022 02:21:07



www.qualyfull.com.br Código: MjUxMTA=

CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PLA15F

TEMP. DOS PRODUTOS - ANTES 24H OU 48H

COLABORADOR DATA REVISÃO

Tayara Cabreira Pinheiro 09/08/2022 Nº 10 - 05/11/2021

Página 2 de 3 09/08/2022 17:04:09

2 Câmara 04 SA
09/08/2022 02:21:13

SA
09/08/2022 02:21:11

SA
09/08/2022 02:21:10

3 Câmara 03 2.0 °C
09/08/2022 02:23:32

2.2 °C
09/08/2022 02:23:35

2.4 °C
09/08/2022 02:23:38

4 Câmara 02 1.0 °C
09/08/2022 02:24:35

1.2 °C
09/08/2022 02:24:38

1.5 °C
09/08/2022 02:24:41

5 Câmara 01 2.0 °C
09/08/2022 02:25:49

2.7 °C
09/08/2022 02:25:52

3.0 °C
09/08/2022 02:25:55

6 Túnel de congelamento -12.5 °C
09/08/2022 02:21:50

-12.7 °C
09/08/2022 02:21:55

-13.0 °C
09/08/2022 02:21:58

7 Estocagem de congelados -14.0 °C
09/08/2022 02:22:10

-14.5 °C
09/08/2022 02:22:14

-14.7 °C
09/08/2022 02:22:18

8 Estocagem de resfriados SA
09/08/2022 02:21:44

SA
09/08/2022 02:21:46

SA
09/08/2022 02:21:47



www.qualyfull.com.br Código: MjUxMTA=

CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PLA15F

TEMP. DOS PRODUTOS - ANTES 24H OU 48H

COLABORADOR DATA REVISÃO

Tayara Cabreira Pinheiro 09/08/2022 Nº 10 - 05/11/2021

Página 3 de 3 09/08/2022 17:04:09

OCORRÊNCIA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

AÇÃO CORRETIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

AÇÃO PREVENTIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

MONITORAMENTO DA AÇÃO CORRETIVA

GRUPO LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - - -

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

VERIFICAÇÃO

SITUAÇÃO: Pendente

VERIFICADOR:

DATA/HORA:

CONSIDERAÇÕES:
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CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PSO01B

ÁREA SUJA - BOVINO

COLABORADOR DATA REVISÃO

Tayara Cabreira Pinheiro 09/08/2022 Nº 10 - 05/11/2021

Página 1 de 2 09/08/2022 16:51:06

Legenda:  -

ITEM DE CONTROLE AVALIAÇÃO 1 AVALIAÇÃO 2

1 Banho de aspersão C
09/08/2022 07:37:53

C
09/08/2022 09:31:48

2 Lavagem da região anal C
09/08/2022 07:39:50

C
09/08/2022 09:34:47

3 Sangria C
09/08/2022 07:41:05

C
09/08/2022 09:35:47

4 Esfola, desarticulação dos membros dianteiros e retirada de
tendões

C
09/08/2022 07:42:53

C
09/08/2022 09:37:01

5 Remoção dos chifres, esfola da cabeça, pálpebras e retirada das
orelhas

C
09/08/2022 07:44:55

C
09/08/2022 09:38:22

6 Esfola, desarticulações dos membros traseiros e retirada dos
tendões

C
09/08/2022 07:46:01

C
09/08/2022 09:39:31

7 1° e 2 ° transpasses C
09/08/2022 07:48:02

C
09/08/2022 09:40:41

8 Esfola do quarto traseiro esquerdo e direito C
09/08/2022 07:49:19

C
09/08/2022 09:42:12

9 Remoção da glândula mamária NA
09/08/2022 07:49:34

C
09/08/2022 09:43:16

10 Esfola do peito C
09/08/2022 07:54:41

C
09/08/2022 09:46:30

11 Esfola da região lombar e matambre C
09/08/2022 07:52:22

C
09/08/2022 09:47:56

12 Remoção dos lábios e esfola das bochechas C
09/08/2022 07:53:42

C
09/08/2022 09:45:23

13 Oclusão do reto C
09/08/2022 08:00:50

C
09/08/2022 09:49:45

14 Remoção de vergalho C
09/08/2022 08:02:43

NA
09/08/2022 09:52:15

15 Esfola do rabo C
09/08/2022 08:06:12

C
09/08/2022 09:54:16

16 Remoção completa da pele C
09/08/2022 08:09:16

C
09/08/2022 09:59:28

17 Fluxo produtivo C
09/08/2022 08:02:46

C
09/08/2022 09:42:19



www.qualyfull.com.br Código: MjUxMjI=

CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PSO01B

ÁREA SUJA - BOVINO

COLABORADOR DATA REVISÃO

Tayara Cabreira Pinheiro 09/08/2022 Nº 10 - 05/11/2021

Página 2 de 2 09/08/2022 16:51:06

OCORRÊNCIA

LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

9 1 09/08/2022 07:49:42 Sem atividades  Observação: São machos

14 2 09/08/2022 09:52:56 Sem atividades  Observação: São fêmeas

AÇÃO CORRETIVA

LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - -

AÇÃO PREVENTIVA

LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - -

MONITORAMENTO DA AÇÃO CORRETIVA

LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

- - - -

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

Verificação CQ

SITUAÇÃO: Pendente

VERIFICADOR:

DATA/HORA:

CONSIDERAÇÕES:



www.qualyfull.com.br Código: MjUxMjM=

CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PSO01S

ÁREA SUJA - SUÍNO

COLABORADOR DATA REVISÃO

Tayara Cabreira Pinheiro 09/08/2022 Nº 10 - 05/11/2021

Página 1 de 3 09/08/2022 16:51:07

Legenda:  -

ITEM DE CONTROLE AVALIAÇÃO 1 AVALIAÇÃO 2

1 Banho de aspersão C
09/08/2022 12:42:20

C
09/08/2022 13:15:53

2 Sangria C
09/08/2022 12:43:25

C
09/08/2022 13:18:09

3 Lavagem de carcaça automática C
09/08/2022 12:44:01

NC
09/08/2022 13:20:05

4 Escaldagem
suíno escaldado

NA
09/08/2022 12:45:24

NA
09/08/2022 13:21:54

5 Depilação
suíno escaldado

NA
09/08/2022 12:45:34

NA
09/08/2022 13:21:57

6 Toalete da carcaça (pelos)
suíno escaldado

NA
09/08/2022 12:45:37

NA
09/08/2022 13:21:59

7 Retirada dos cascos e ouvido médio
suíno escaldado

NA
09/08/2022 12:45:40

NA
09/08/2022 13:22:02

8 Chamuscamento
suíno escaldado

NA
09/08/2022 12:45:43

NA
09/08/2022 13:22:04

9 Toalete da carcaça (pelos) dianteiro
suíno escaldado

NA
09/08/2022 12:45:46

NA
09/08/2022 13:22:07

10 Toalete da carcaça (pelos) traseiro
suíno escaldado

NA
09/08/2022 12:45:49

NA
09/08/2022 13:22:09

11 Lavagem de carcaça automática
suíno escaldado

NA
09/08/2022 12:45:52

NA
09/08/2022 13:22:13

12 Desarticulação e remoção das patas dianteiras
suíno esfolado

C
09/08/2022 12:45:20

C
09/08/2022 13:24:02

13 Esfola do pernil traseiro direito
suíno esfolado

C
09/08/2022 12:47:15

C
09/08/2022 13:25:49

14 Esfola do pernil traseiro esquerdo
suíno esfolado

C
09/08/2022 12:48:34

C
09/08/2022 13:28:10

15 Esfola da região lombar e matambre
suíno esfolado

C
09/08/2022 12:49:35

C
09/08/2022 13:41:54

16 Remoção da máscara, retirada das orelhas e focinho
suíno esfolado

C
09/08/2022 12:51:21

C
09/08/2022 13:45:03

17 C C



www.qualyfull.com.br Código: MjUxMjM=

CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PSO01S

ÁREA SUJA - SUÍNO

COLABORADOR DATA REVISÃO

Tayara Cabreira Pinheiro 09/08/2022 Nº 10 - 05/11/2021

Página 2 de 3 09/08/2022 16:51:07

Oclusão do reto
suíno esfolado

09/08/2022 12:53:47 09/08/2022 13:43:13

18 Remoção completa da pele
suíno esfolado

C
09/08/2022 12:56:30

C
09/08/2022 13:47:24

19 Fluxo produtivo C
09/08/2022 12:51:47

C
09/08/2022 13:22:19

20 Superfície de contato C
09/08/2022 13:04:11

C
09/08/2022 14:11:17



www.qualyfull.com.br Código: MjUxMjM=

CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PSO01S

ÁREA SUJA - SUÍNO

COLABORADOR DATA REVISÃO

Tayara Cabreira Pinheiro 09/08/2022 Nº 10 - 05/11/2021

Página 3 de 3 09/08/2022 16:51:07

OCORRÊNCIA

LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

3 2 09/08/2022 13:20:51 Pouca vazão de água 

4 1 09/08/2022 12:45:24 Sem atividades  Observação: Coureados

4 2 09/08/2022 13:21:55 Sem atividades 

5 1 09/08/2022 12:45:35 Sem atividades 

5 2 09/08/2022 13:21:57 Sem atividades 

6 1 09/08/2022 12:45:38 Sem atividades 

6 2 09/08/2022 13:22:00 Sem atividades 

7 1 09/08/2022 12:45:41 Sem atividades 

7 2 09/08/2022 13:22:02 Sem atividades 

8 1 09/08/2022 12:45:43 Sem atividades 

8 2 09/08/2022 13:22:05 Sem atividades 

9 1 09/08/2022 12:45:47 Sem atividades 

9 2 09/08/2022 13:22:07 Sem atividades 

10 1 09/08/2022 12:45:50 Sem atividades 

10 2 09/08/2022 13:22:10 Sem atividades 

11 1 09/08/2022 12:45:52 Sem atividades 

11 2 09/08/2022 13:22:14 Sem atividades 

AÇÃO CORRETIVA

LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

3 2 09/08/2022 13:20:59 Aumentar imediatamente a vazão da água  Observação: Joel

AÇÃO PREVENTIVA

LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

3 2 09/08/2022 13:21:06 Manutenção preventiva 

MONITORAMENTO DA AÇÃO CORRETIVA

LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

3 2 09/08/2022 13:27:20 Em conformidade e apto para prosseguir a atividade 

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

Verificação CQ

SITUAÇÃO: Pendente

VERIFICADOR:

DATA/HORA:

CONSIDERAÇÕES:



www.qualyfull.com.br Código: MjUxMjQ=

CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PSO02B

ÁREA LIMPA - BOVINO

COLABORADOR DATA REVISÃO

Alessandra Zilli 09/08/2022 Nº 10 - 05/11/2021

Página 1 de 2 09/08/2022 16:51:08

Legenda:  -

ITEM DE CONTROLE AVALIAÇÃO 1 AVALIAÇÃO 2

1 Serragem do peito C
09/08/2022 07:49:38

C
09/08/2022 08:49:37

2 Separação e oclusão do esôfago C
09/08/2022 07:52:28

C
09/08/2022 08:50:04

3 Identificação cabeça/carcaça C
09/08/2022 07:53:54

C
09/08/2022 08:51:00

4 Remoção da cabeça C
09/08/2022 07:54:26

C
09/08/2022 08:51:55

5 Lavagem da cabeça C
09/08/2022 07:55:44

C
09/08/2022 08:52:16

6 Desossa de cabeça C
09/08/2022 07:56:42

C
09/08/2022 08:53:25

7 Evisceração – vísceras brancas C
09/08/2022 07:59:47

C
09/08/2022 09:16:13

8 Evisceração – vísceras vermelhas C
09/08/2022 08:03:57

C
09/08/2022 09:16:46

9 Serragem em ½ carcaça e desarticulação do rabo C
09/08/2022 08:04:18

C
09/08/2022 09:29:20

10 Toalete alto e baixo NC
09/08/2022 08:09:24

C
09/08/2022 09:34:04

11 Bombeamento do dianteiro e lavagem de ½ carcaça C
09/08/2022 08:15:59

C
09/08/2022 10:07:57

12 Toalete e resfriamento de miúdos C
09/08/2022 08:08:43

C
09/08/2022 09:02:00

13 Toalete e cozimento de estômagos C
09/08/2022 08:14:53

C
09/08/2022 09:15:11

14 Rotulagem - Lacre C
09/08/2022 08:16:33

C
09/08/2022 10:35:13

15 Produtos comestíveis C
09/08/2022 08:52:56

C
09/08/2022 10:34:00

16 Fluxo produtivo NC
09/08/2022 08:00:13

NC
09/08/2022 10:30:06
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CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PSO02B

ÁREA LIMPA - BOVINO

COLABORADOR DATA REVISÃO

Alessandra Zilli 09/08/2022 Nº 10 - 05/11/2021

Página 2 de 2 09/08/2022 16:51:08

OCORRÊNCIA

LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

10 1 09/08/2022 08:10:10 Faca inapropriada para o procedimento  Observação: Faça branca para retirada de medula

16 1 09/08/2022 08:02:29 Procedimento realizado incorretamente  Observação: Resquícios de pele após esfola

16 2 09/08/2022 10:30:24 Acúmulo de carcaças  Observação: Serragem de carcaças

AÇÃO CORRETIVA

LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

10 1 09/08/2022 08:10:23 Trocar a faca imediatamente  Observação: Lori

16 1 09/08/2022 08:03:47 Afastar carcaças e diminuir momentaneamente a velocidade do abate  Observação: Zottis

16 2 09/08/2022 10:30:41 Parada das atividades (abate)  Observação: Alessandra

AÇÃO PREVENTIVA

LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

10 1 09/08/2022 08:10:33 Orientação “in loco” ao colaborador 

16 1 09/08/2022 08:03:49 Treinamento 

16 2 09/08/2022 10:31:13 Orientação “in loco” ao colaborador  Observação: Jorge e Pala

MONITORAMENTO DA AÇÃO CORRETIVA

LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

10 1 09/08/2022 08:10:43 Em conformidade e apto para prosseguir a atividade 

16 1 09/08/2022 08:04:23 Em conformidade e apto para prosseguir a atividade 

16 2 09/08/2022 10:33:04 Em conformidade e apto para prosseguir a atividade 

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

Verificação CQ

SITUAÇÃO: Pendente

VERIFICADOR:

DATA/HORA:

CONSIDERAÇÕES:
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CASA DAS CARNES NOVA PRATA LTDA.

Linha Fazenda da Pratinha II - Nova Prata - RS - 95320-000 
CNPJ:87.216.966/0001-49

PSO02S

ÁREA LIMPA - SUÍNO

COLABORADOR DATA REVISÃO

Alessandra Zilli 09/08/2022 Nº 10 - 05/11/2021

Página 1 de 2 09/08/2022 16:51:09

Legenda:  -

ITEM DE CONTROLE AVALIAÇÃO 1 AVALIAÇÃO 2

1 Oclusão do reto e teste de imunocastrados
suíno escaldado

C
09/08/2022 12:35:37

C
09/08/2022 13:12:09

2 Desarticulação e remoção da cabeça C
09/08/2022 12:51:48

C
09/08/2022 13:17:10

3 Identificação cabeça/carcaça C
09/08/2022 12:52:11

C
09/08/2022 13:18:00

4 Evisceração – vísceras brancas C
09/08/2022 12:56:16

C
09/08/2022 13:19:11

5 Evisceração – vísceras vermelhas C
09/08/2022 13:00:35

C
09/08/2022 13:22:21

6 Desarticulação do rabo e patas dianteiras
suíno escaldado

NA
09/08/2022 13:00:56

NA
09/08/2022 13:35:02

7 Serragem em ½ carcaça C
09/08/2022 13:16:34

C
09/08/2022 13:35:05

8 Toalete alto e baixo C
09/08/2022 13:35:51

C
09/08/2022 13:41:34

9 Lavagem de ½ carcaça C
09/08/2022 13:36:07

C
09/08/2022 13:49:08

10 Rotulagem - Lacre / Carimbagem C
09/08/2022 13:37:08

C
09/08/2022 13:57:35

11 Toalete e resfriamento de miúdos C
09/08/2022 12:55:37

C
09/08/2022 13:40:51

12 Toalete e cozimento de estômago NA
09/08/2022 12:54:58

NA
09/08/2022 13:40:17

13 Produtos comestíveis C
09/08/2022 13:38:12

C
09/08/2022 14:05:40

14 Fluxo produtivo C
09/08/2022 12:53:26

C
09/08/2022 13:42:55

15 Ausência de ruptura de abcessos C
09/08/2022 12:54:23

C
09/08/2022 13:41:41

16 Ausência de ruptura de vísceras brancas NC
09/08/2022 13:04:44

NC
09/08/2022 13:46:17

17 Superfície de contato C
09/08/2022 13:40:06

C
09/08/2022 14:04:41
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OCORRÊNCIA

LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

6 1 09/08/2022 13:01:02 Sem atividades  Observação: Coureados

6 2 09/08/2022 13:35:03 Sem atividades 

12 1 09/08/2022 12:55:06 Sem atividades  Observação: Não produzido

12 2 09/08/2022 13:40:18 Sem atividades 

16 1 09/08/2022 13:05:26 Perfuração do órgão seguida de contaminação de superfície ou equipamento  Observação: Bexiga

16 2 09/08/2022 13:46:39 Contaminação devido ao procedimento ineficiente  Observação: Rompimento de estômago

AÇÃO CORRETIVA

LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

16 1 09/08/2022 13:06:14 Lavar equipamento ou superfície com água sem pressão longe do produto comestível  Observação: Jussara

16 2 09/08/2022 13:47:01 Afastar carcaças e diminuir momentaneamente a velocidade do abate  Observação: Lori E retirar partes
comprometidas

AÇÃO PREVENTIVA

LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

16 1 09/08/2022 13:06:30 Orientação “in loco” ao colaborador  Observação: Lori

16 2 09/08/2022 13:47:16 Orientação “in loco” ao colaborador 

MONITORAMENTO DA AÇÃO CORRETIVA

LINHA COLUNA DATA/HORA DESCRIÇÃO

16 1 09/08/2022 13:06:52 Em conformidade e apto para prosseguir a atividade 

16 2 09/08/2022 13:47:21 Em conformidade e apto para prosseguir a atividade 

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

Verificação CQ

SITUAÇÃO: Pendente

VERIFICADOR:

DATA/HORA:

CONSIDERAÇÕES:


