CURSO 151
Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle
Implementação, Manutenção e Verificação
do Sistema APPCC
OBJETIVO
Este treinamento tem por principal objetivo promover aos participantes, conhecimento
dos requisitos da norma APPCC de forma clara e objetiva, proporcionando aos
participantes:
• Identificar os recursos necessários para a implementação, manutenção e verificação
dos requisitos do sistema APPCC na organização;
• Conscientizar a organização sobre a importância de se produzir e manipular alimentos
seguros;
• Desenvolver procedimentos e instruções de trabalho para o controle dos pontos
críticos e ações corretivas;
• Desenvolver planos de manutenção do Sistema HACCP e registros de eficácia de seu
funcionamento;
PROGRAMA
Segurança Alimentar:
• Introdução ao Sistema de Gestão de Segurança dos Alimentos;
• Doenças transmitidas por alimentos (DTAs);
Introdução do APCC
• O Conceito do APPCC;
• Antecedentes (nascimento e história);
• Desenvolvimento do APPCC;
• Os alicerces do APPCC;
Regulamentações
• O Codex Alimentarius;
• A legislação brasileira;
• O controle tradicional;
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Os princípios do APPCC
• Os perigos;
• Os 7 princípios;
• Exercício.
O Sistema APPCC
• Compromisso da direção e do pessoal;
• Equipe do APPCC;
• Descrição do produto e avaliação do risco;
• Delimitação do segmento envolvido e do público alvo;
• Elaboração do fluxograma;
• Confirmação do fluxograma na planta;
• Análise dos perigos;
• Determinação dos Pontos Críticos de Controle;
• Determinação dos limites críticos;
• Estabelecimento do sistema de monitoramento dos Pontos Críticos de Controle;
• Determinação das ações corretivas;
• Estabelecimento de procedimentos de verificação do APPCC;
• Estabelecimento de um sistema de documentação e registro.
Público - Alvo:
Gestores e Profissionais atuantes em empresas do setor de alimentos e profissionais da
cadeia de alimentos interessados na aplicação do Sistema de Análise de Perigos e
Pontos Críticos de Controle, auditores internos na norma ISO 9001-2000 e demais
pessoas interessadas em ampliar seus conhecimentos nesta norma.

Metodologia
A metodologia aplicada nos treinamentos do ABS-QE garante a assimilação através de
slides, apostilas, exercícios e dinâmicas. Nossos instrutores são auditores líderes, do
quadro de profissionais do ABS. Para melhor assimilação do conteúdo, todo o material
pode ser personalizado e customizado, com informações dos sistemas de gestão da
empresa.

Carga Horária
16 horas
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