
Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus Macaé 

Disciplina: Controle Biológico e Microbiológico de Qualidade de Produtos 

Farmacêuticos 

→ Equipe Responsável pelo APPCC: Bruna Lannes, Júlia Porto e Núbia 

Grandini são colaboradoras da equipe de controle de qualidade responsável 

pela implantação do Sistema APPCC para controle das condições ambientais. 

→ Descrição do produto: frango inteiro congelado. 

→ Utilização do produto: frango para consumo humano. 

→ Diagrama de fluxo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Riscos potenciais e determinação dos pontos críticos de controle: 

Depenagem e evisceração: Temperatura adequada que impeça a 

contaminação microbiológica; 

Resfriamento: Temperatura adequada para preservação do frango; 

Gotejamento: Temperatura adequada da sala para preservação do frango; 

Embalagem: Manter a temperatura da sala adequada para preservação do 

frango; 

Congelamento: Temperatura adequada para preservação do frango; 

Estocagem: Temperatura adequada da sala para preservação do frango. 
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Etapa PCC Limite 
Crítico 

Sistema de 
Monitoramento 

Ações 
Corretivas 

Sangria Temperatura 
da água do 
esterilizador 

Min. 85°C Inspeção feita pelo 
inspetor de qualidade 
através da leitura do 
termômetro manual.  
 

Aumentar a 
temperatura da 
água do 
esterilizador 
sempre que 
estivar abaixo 
do limite crítico. 
 

Escaldagem Temperatura 
da água do 
tanque 

58°C Inspeção feita pelo 
inspetor de qualidade 
através da leitura do 
termômetro manual. 

Ajustar a 
temperatura da 
água do 
tanque, sempre 
que estiver fora 
do limite crítico. 

Depenagem e 
Evisceração 

Temperatura 
da água do 
esterilizador 

Min. 85°C Inspeção feita pelo 
inspetor de qualidade 
através da leitura do 
termômetro manual. 

Aumentar a 
temperatura da 
água do 
esterilizador 
sempre que 
estivar abaixo 
do limite crítico. 

Resfriamento Temperatura 
da água do 
Chiller 

Max. 4°C Inspeção feita pelo 
inspetor de qualidade 
através da leitura do 
termômetro manual. 

Ajustar a 
temperatura da 
água de 
entrada e 
adicionar gelo.  
 

 Temperatura 
da carcaça na 
saída do 
Chiller 

Max. 7°C Inspeção feita pelo 
inspetor de qualidade 
através da leitura do 
termômetro manual. 

Ajustar a 
temperatura da 
água de 
entrada.  
 

Embalagem Temperatura 
ambiente da 
sala de corte 

Max. 12°C 
 

Inspeção feita pelo 
inspetor de qualidade 
através da leitura do 
termômetro manual. 
 

Comunicar a 
manutenção e 
ajustar a 
temperatura da 
sala.   
 

 Temperatura 
do produto 

Max. 10°C 
(Limite 
crítico para 
Salmonella 
sp) 
 

Inspeção feita pelo 
inspetor de qualidade 
através da leitura do 
termômetro manual. 
 

Enviar o 
produto para 
resfriamento 
até que a 
temperatura 
esteja dentro 
do limite crítico.  
 

 Temperatura 
da água da 

Min. 85°C Inspeção feita pelo 
inspetor de qualidade 

Aumentar a 
temperatura da 



Central do 
Esterilizador 

através da leitura do 
termômetro manual. 
 

água do 
esterilizador 
sempre que 
estivar abaixo 
do limite crítico. 
 

Congelamento Temperatura 
do túnel de 
congelamento 
contínuo  

Max. -30°C 
 

Inspeção feita pelo 
inspetor de qualidade 
através da leitura do 
termômetro manual. 
 

Comunicar a 
manutenção e 
ajustar a 
temperatura da 
sala.   

 

 Temperatura 
do produto na 
saída do túnel 
de 
congelamento 
contínuo 

Max. -18°C Inspeção feita pelo 
inspetor de qualidade 
através da leitura do 
termômetro manual. 
 

Verificar a 
temperatura do 
túnel. 
 

Estocagem  Temperatura 
da sala de 
estocagem 

Max. -20°C Inspeção feita pelo 
inspetor de qualidade 
através da leitura do 
termômetro manual. 

Comunicar a 
manutenção e 
ajustar a 
temperatura da 
sala. 

 

→ Procedimento de verificação: 

Levando em conta que o sistema de monitoramento está presente em todos os 

turnos da produção, quando houver alguma falha que necessite de ação 

corretiva, os procedimentos de verificação vão ser feitos após 7 dias.  

→ Documentação e Manutenção de dados: 

O registro de atividades de cada etapa vai ser feito em forma de planilha, para 

que cada colaborador que seja responsável por alguma função, possa registrar 

sua participação garantindo a rastreabilidade e a qualidade do processo. Essa 

documentação será arquivada em uma sala específica.  

 

 

 

 

 

 


