
12 PASSOS
DO HACCP/APPCC



Para quem atua ou vem estudando para futuramente atuar como profissional nas áreas relacionadas à segurança 
de alimentos, a sigla HACCP, do termo inglês Hazard Analysis and Critical Control Point, está, sem dúvidas, 
entre as mais conhecidas, já que se trata de uma das ferramentas mais comuns do meio. Em português, esse 
processo recebe o nome de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), e é aplicado pelos 
profissionais na realização de testes e análises que visam certificar a qualidade dos alimentos, desde sua 
matéria-prima utilizada na produção, até os demais ingredientes, a produção em si, a embalagem e o manuseio, 
garantindo que esses alimentos se encontram dentro das condições e normas regulares para serem consumidos 
e assegurando que a saúde do consumidor não está sendo colocada em risco.vO processo de HACCP se 
destaca entre um dos mais indicados pelos especialistas do meio, sendo constantemente citado entre normas 
de certificação em segurança de alimentos como a ISO 22000, BRC e FSSC. Por essa razão, é de extrema 
importância que os profissionais da área o conheçam, estudem e apliquem o seu passo a passo, que possui 
uma ordem metódica a ser seguida.

Com o auxílio deste material, você conhecerá dos 12 passos que compõem o processo HACCP e irá 
compreender de que modo aplicar cada um deles em sua rotina profissional. Esse passo a passo é o mesmo 
descrito e indicado pelo Códex Alimentarius, portanto, não se esqueça de acompanhar cada etapa com cautela e 
dedicação para garantir a precisão dos seus processos, de modo a trazer grandes avanços à sua carreira.

Antes de iniciar, é importante saber que os 12 passos são divididos em duas etapas. A primeira etapa, 
constituída do 1° ao 5° passo, visa auxiliar o profissional durante o levantamento e a análise de dados e 
informações que servirão como base para que a HACCP possa ser aplicada. Já a segunda etapa, que se inicia a 
partir do 6º passo e vai até o 12° passo, apresenta os 7 princípios do HACCP. 

Qualquer processo depende de estratégia e planejamento para que se obtenha um resultado satisfatório, mas 
quando falamos em segurança de alimentos, a divisão desses 12 passos em duas etapas distintas é ainda mais 
importante. Na primeira etapa, é estabelecida a estrutura na qual se deve realizar os processos seguintes para 
que, durante a segunda etapa, o HACCP possa ser devidamente aplicado. Sabendo disso, é hora de conhecer os 
5 passos que compõem a primeira etapa!

ESTUDAR ESSES TÓPICOS 
FARÁ A DIFERENÇA EM SUA 
CARREIRA
 



ETAPA 1
1° PASSO: FORMAÇÃO DA EQUIPE

Formar uma equipe vai muito além 
somente de juntar profissionais em 
um mesmo grupo. Para garantir 
que a análise HACCP seja realizada 
com maestria, é essencial 
que a equipe seja formada por 
colaboradores experientes, 
com um nível de conhecimento 
avançado, que saibam trabalhar 
em grupo e, principalmente, que já 
possuam conhecimento no que se 
refere aos processos.

Além disso, trabalhar com 
profissionais de diferentes áreas 
ligadas à segurança de alimentos, 
tais como qualidade, produção e 
manutenção, torna a equipe ainda 
mais eficaz, uma vez que grande 
parte das atividades poderão ser 
realizados pelo mesmo time, sem 
a necessidade de reforços.

No entanto, caso seja necessário, 
a equipe também pode contar 
com o auxílio de um especialista 
com formação e conhecimentos 
voltados aos processos biológicos, 
físicos ou químicos, desde que 
haja a necessidade de assegurar 
que algum dos processos está 
sendo realizado da devida maneira, 
sem quaisquer irregularidades.

2° PASSO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Uma das especificações 
primordiais para um produto é a 
inclusão de todas as informações 
que sejam relevantes à segurança 
de alimentos em sua embalagem.

 Dentre essas informações, 
destacam-se a validade do 
produto e sua composição, 
além das condições ideais para 
armazenamento e distribuição 
– isto é, para assegurar que o 
produto será consumido nas 
condições adequadas, deve 
ser especificado se este deve 
ser armazenado e distribuído 
congelado, refrigerado ou em 
temperatura ambiente, por 
exemplo. Com todas essas 
informações, torna-se possível a 
realização da avaliação de riscos 
e a identificação de possíveis 
irregularidades que possam 
apresentar um perigo à saúde do 
consumidor.

3° PASSO: IDENTIFICAÇÃO DA 
INTENÇÃO DE USO

Se a composição do produto é 
fundamental para a análise de 
riscos, como citamos no passo 
anterior, a identificação de como 
este deve ser utilizado é tão 
importante quanto. Identificar 
a intenção de uso nada mais é 
que indicar de que modo aquele 
produto deve ser consumido, 
assegurando que o consumidor 
não correrá o risco de ingeri-lo de 
uma maneira diferente da qual ele 
foi pensado e desenvolvido para.

O produto já vem pronto para 
consumo? Se não, ele necessita 
de alguma forma de cozimento, 
diluição ou mistura para ser 
consumido da maneira adequada? 
Há alguma contraindicação ou 
modo de consumo que pode trazer 
riscos à saúde do consumidor? 
O produto é proibido ou não 
recomendado para algum grupo 
específico de pessoas (alérgicos, 
crianças até certa idade, mulheres 
gestantes, idosos)?  

Todas essas especificações, 
além de serem essenciais para o 
consumo adequado do alimento, 
também possuem uma grande 
importância durante as análises 
do HACCP, pois, como sabemos, 
os processos químicos, físicos 
e biológicos reagem de maneira 
diferente a depender de vários 
fatores como temperatura e adição 
de outros componentes (falaremos 
disso mais à frente).

4° PASSO: CONSTRUÇÃO DO 
FLUXOGRAMA DE PROCESSO

Durante a primeira etapa 
do HACCP, a construção do 
fluxograma tem como objetivo 
apresentar, de maneira visual, 
quais são as etapas que 
constituem o processo produtivo. 
Dessa forma, é possível enxergar 
todo o contexto com mais clareza, 
gerando praticidade e até mesmo 
facilitando que seja realizada uma 
rápida análise das possibilidades. 

É indispensável que todas as 
etapas do processo sejam 
incluídas no fluxograma, desde 
a entrada das matérias-primas 
e ingredientes, até todos os 
passos de análise, reciclagem e 

descarte. Assim, todo o processo 
ficará documentado de um modo 
que permita ser analisado e 
compreendido de uma maneira 
mais simples.

5° PASSO: CONFIRMAÇÃO IN LOCO 
DO FLUXOGRAMA

Após possuir o fluxograma em 
mãos, o mesmo deve ser validado 
in loco para garantir que todos 
os processos ali apresentados 
representam, de fato, o que está 
acontecendo. Caso o profissional 
identifique alguma divergência 
entre o processo e o documento, 
deve-se voltar para o 4º passo, 
realizando um novo fluxograma 
para ser validado novamente neste 
passo. 

Com o fluxograma construído 
e todos os desenhos validados 
in loco pela equipe do HACCP, 
assegurando a conformidade 
dos processos, a etapa 1 está 
concluída já se deve dar início à 
etapa 2, na qual são descritos 
os 7 princípios do HACCP, como 
veremos agora.

ETAPA 2 – OS 7 
PRINCÍPIOS DO HACCP
6º PASSO: LISTAGEM DE TODOS OS 
POTENCIAIS PERIGOS E CONDUÇÃO 
DA ANÁLISE DE PERIGOS 
CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE 
CONTROLE (PRINCÍPIO 1 DO HACCP)

Este é, sem dúvidas, um dos 
passos que requer mais cautela e 
atenção por parte dos profissionais 
de segurança de alimentos 
que o estiverem realizando. Ele 
é composto por três etapas, 
formadas pela listagem dos 
perigos, a avaliação dos riscos 
destes e, posteriormente, a 
determinação das medidas de 
controle e segurança que devem 
ser tomadas para cada um 
deles. Para executar a listagem 
da maneira correta, é muito 
importante que os profissionais 
envolvidos possuam experiência 
e os conhecimentos adequados 
em HACCP para identificação 
de ameaças ou inconformidades 
contidos nas matérias-primas, 
ingredientes e demais etapas 
que constituem o processo de 
produção do alimento. 



Após identificar esses riscos e 
realizar a listagem, o profissional 
deve, então, avaliar cada um deles 
individualmente e estabelecer 
quais medidas de controle devem 
ser tomadas para os perigos que 
considere necessário.

7º PASSO: DETERMINAÇÃO DOS 
PCCS (PRINCÍPIO 2 DO HACCP)

Neste passo, cabe ao profissional 
distinguir quais atividades, 
processos e/ou etapas serão 
designadas para manter 
sob controle os perigos e 
irregularidades já identificados. 
Isto é, quais processos deverão 
ser utilizados para resolver os 
problemas encontrados. 

Por ser uma tarefa de grande 
responsabilidade, a determinação 
dos PCCs (Pontos Críticos de 
Controle), deve ser realizada por 
meio de uma avaliação lógica 
dos perigos e das medidas de 
controle. Para isso, deve-se utilizar 
uma árvore decisória, que facilita o 
processo. Caso o profissional fique 
em dúvida sobre qual modelo de 
árvore usar, o Códex Alimentarius 
possui uma árvore padrão cujo 
modelo pode ser seguido.

8º PASSO: ESTABELECIMENTO DE 
LIMITES CRÍTICOS PARA OS PCCS 
(PRINCÍPIO 3 DO HACCP)

Os limites críticos devem ser 
estabelecidos de acordo com o 
que é ou não aceitável dentro 
dos PPCs já identificados. 
Ou seja, neste momento, são 
separadas as etapas, atividades 
ou processos responsáveis pelo 
controle de cada um dos perigos 
já identificados para que esses 
possam ser realizados da maneira 
adequada.

9º PASSO: ESTABELECIMENTO DE 
SISTEMA DE MONITORAMENTO 
PARA CADA PCC (PRINCÍPIO 4 DO 
HACCP)

Após os PCCs terem sido 
identificados e os limites críticos 
terem sido estabelecidos nas 
etapas anteriores, é essencial 
que seja realizado um sistema de 
monitoramento para assegurar 
que o processo continuará 
correndo da maneira devida. 
vEsse monitoramento deve contar, 
em suas informações, com as 

especificações a respeito do que 
está sendo monitorado, como está 
sendo realizado o monitoramento, 
qual é a sua frequência e qual 
profissional está encarregado pela 
tarefa.

10° PASSO: ESTABELECIMENTO DE 
AÇÕES CORRETIVAS (PRINCÍPIO 5 
DO HACCP)

De acordo com o Códex 
Alimentarius, caso haja a 
identificação de alguma 
irregularidade nas análises de 
resultado dos monitoramentos 
do PPC, é essencial que sejam 
realizadas as ações corretivas. 

Além disso, toda ação corretiva 
realizada deve ser devidamente 
documentada e estar pré-
determinada de acordo com o 
produto e o processo relacionados 
ao sistema em questão. No 
caso do produto, essas ações 
devem englobar, por exemplo, a 
identificação regular, o controle 
de liberação, o retrabalho e até 
mesmo o descarte do produto 
afetado. Já para o processo, as 
ações devem ter como principal 
objetivo retomar o controle dos 
parâmetros do processo de acordo 
com os limites anteriormente 
estabelecidos no 8º passo 
(Estabelecimento de Limites 
Críticos para os PCCs).

11° PASSO: ESTABELECIMENTO DE 
PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO 
(PRINCÍPIO 6 DO HACCP)

Para garantir que todos as 
atividades realizadas dentro do 
processo HACCP estão surtindo 
o efeito desejado, isto é, garantir 
sua eficácia, procedimentos de 
verificação devem ser realizados. 
Dessa forma, é possível analisar 
a sua assertividade e assegurar 
que o planejamento e a execução 
foram bem realizados. 

Esse trabalho pode englobar 
desde análises de tendência dos 
resultados, até, por exemplo, 
calibrações dos equipamentos 
utilizados. Além disso, deve haver 
uma definição clara do que está 
sendo verificado, de que maneira 
está ocorrendo a verificação, qual 
será a sua frequência e quem é 
o profissional responsável pela 
tarefa, assim como ocorre na 

fase de monitoramento vista 
anteriormente.

12º PASSO: ESTABELECIMENTO DE 
DOCUMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE REGISTROS (PRINCÍPIO 7 DO 
HACCP)

Assim como os passos já 
apresentados, o último passo 
do processo HACCP é de 
extrema importância para 
que a sua execução ocorra da 
maneira adequada. Para finalizar 
o processo, deve-se realizar o 
estabelecimento da documentação 
e a manutenção de todos os 
registros necessários para 
certificar a atividade do HACCP.

Dentre a documentação 
necessária, devem constar:

• Todos os documentos e 
registros gerados e utilizados 
durante os passos 1, 2, 3, 4, 
5 e 8;

• A documentação dos métodos 
e procedimentos utilizados e 
documentados no passo 7;

• Os registros gerados pelo 
HACCP durante os passos 9, 
10 e 11; e

• Os registros de treinamento 
da equipe. Isto é, a 
documentação dos 
treinamentos realizados 
para todos os funcionários 
envolvidos no processo.

Diferente do que pode parecer 
inicialmente, os 12 passos do 
HACCP existem para facilitar 
os processos, trazendo mais 
segurança, eficácia e praticidade 
na implementação de cada uma 
dessas etapas. E agora que você 
já conhece cada uma delas, é 
hora de colocar a mão na massa 
e começar a utilizá-las no seu 
dia a dia como profissional de 
segurança de alimentos para 
alavancar cada vez mais a sua 
carreira!



WWW.SGSGROUP.COM.BR
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