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Resumo 

 Nos dias que decorrem, o acesso à informação e ao conhecimento é cada vez mais 

facilitado. Com isto, os consumidores estão cada vez mais informados acerca dos perigos 

alimentares de determinado produto e por isso são mais exigentes. 

Numa realidade onde o consumidor dita as características que um determinado produto 

deve conter, as indústrias do setor alimentar têm vindo cada vez mais a adotar Sistemas de 

Qualidade e Segurança Alimentar que visem a melhoria contínua e o cumprimento das exigências 

dos consumidores, de forma que se possam manter competitivas no mercado. 

A presente dissertação de mestrado foi integrada num estágio curricular na empresa Dan 

Cake (Portugal) S.A., no Departamento de Qualidade e Segurança Alimentar.  

 Ao longo do tempo de estágio foram compreendidos os processos que constituem um 

SQSA assente nos referenciais BRC e IFS, através da sua monitorização e foram, também, 

avaliadas perspetivas de melhoria do mesmo. 

Surgiu ainda a possibilidade de se efetuar um estudo acerca da aplicabilidade do método 

de ATP-Bioluminescência na validação da limpeza. Atualmente a empresa utiliza o método de 

contagem microbiológica para validar a higiene dos equipamentos, utensílios e manipuladores. No 

entanto, este não produz resultados imediatos o que prejudica a aplicação de medidas corretivas 

na altura indicada de forma a evitar contaminações no alimento. 

Os dois métodos de validação de higiene foram comparados e estatisticamente foi 

concluído que existe uma relação entre eles, embora a concordância seja moderada, na ordem 

dos 56,3 %. Além disso, foi encontrada a melhor metodologia de determinação de valores limite 

de referência, uma vez que não vêm estabelecidos com o equipamento. 

Através do estudo desta oportunidade de melhoria, foi concluído que embora exista uma 

relação entre os dois métodos de validação de limpeza, um não pode ser substituído pelo outro, 

sendo que para uma melhor eficiência do programa de monitorização de higiene, o ideal seria a 

sua conjugação. 

 

Palavras-chave: Sistema de Qualidade e Segurança Alimentar, BRC, IFS, HACCP,  

ATP-Bioluminescência 
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Abstract 

Nowadays, access to information and knowledge is becoming easier. With this, consumers 

are becoming more acquainted with the Food hazards of a certain product and therefore are more 

demanding. 

In a reality where the consumer demands the characteristics that a product must contain 

Food industries have been increasingly adopting the Quality and Food Safety Systems aimed at 

continuous improvement and compliance with consumer’s requirements, in a way that they can 

stay competitive in the market. 

This master's thesis was part of a traineeship in the company Dan Cake (Portugal) SA, in 

the Quality and Food Safety Department. Throughout the traineeship period, processes that 

constitute SQSA, based in BRC and IFS normative, were understood, through its monitoring, and 

were, also, evaluated improving prospects. 

As a result of improving prospects evaluation, came the possibility of conducting a study 

on the application of ATP-Bioluminescence as method for cleaning validation. Currently the 

company uses the microbiological counting method to validate the hygiene of equipment, utensils 

and manipulators. However, this method does not produce immediate results which affect the 

application of corrective measures at proper time to avoid food contamination. 

The two hygiene validation methods were compared and statistically it was concluded that 

there is a relationship between the two methods although the agreement is moderate, in the order 

of 56.3 %. In addition, the best methodology to determine bioluminescence threshold values was 

found, since they are not previously established with the equipment. 

Through the assessment of this improvement opportunity, it was concluded that although 

there is a relationship between the two cleaning validation methods, one cannot be replaced by 

another, and for a better efficiency of a hygiene monitoring program, a combination of the two 

methods would be ideal. 

 

Keywords: Quality and Food Safety System, BRC, IFS, HACCP, Luminometer, ATP- 

-Bioluminescence. 
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I. Introdução 

O setor agroalimentar inclui o conjunto de atividades relacionadas com a transformação 

de matérias-primas em bens alimentares ou bebidas e a sua disponibilização ao consumidor final, 

abrangendo atividades tão distintas como a agricultura, a silvicultura, a indústria de alimentos e 

bebidas e a distribuição [1]. 

A globalização dos mercados verificada nos últimos anos impôs transformações 

importantes ao setor agroalimentar. A criação do mercado interno, com 500 milhões de 

consumidores, com acesso a produtos de qualquer ponto da União Europeia constituiu um marco 

na evolução do setor, que contribui anualmente para a economia europeia com uma produção de 

600 mil milhões de euros [1].  

Em Portugal, o setor agroalimentar caracteriza-se por possuir uma grande dispersão e 

pulverização subsetorial e empresarial, sendo ao mesmo tempo, no seu todo, um espaço muito 

importante na economia europeia e nacional. Paralelamente, a Indústria Alimentar e de Bebidas 

é aquela que gera maior Volume de Negócios das Indústrias Transformadores (14,6 mil milhões 

de euros), com um peso de 21,7 % do total do Volume de Negócios das indústrias transformadoras 

nacionais (dados INE, 2012) [2]. 

As novas necessidades dos consumidores passam pela produção de alimentos 

produzidos/desenhados à sua medida, quer do ponto de vista das respetivas necessidades e/ou 

restrições nutricionais, diferentes consoante a idade e o estilo de vida, como em função da sua 

estrutura familiar (embalagens cada vez mais pequenas e/ou produtos com revestimentos 

comestíveis ou embalagens biodegradáveis e sustentáveis do ponto de vista ambiental) [1]. 

Para além dos efeitos da globalização, também se verificaram alterações na forma como 

os consumidores percecionam a alimentação e do que esperam da mesma, designadamente em 

termos de qualidade, de variedade, segurança e preço [1]. 

As doenças de origem alimentar são uma das principais preocupações ao nível da Saúde 

Pública, quer pelas consequências que podem advir para as pessoas afetadas, que podem ficar 

com sequelas graves ou até mesmo morrer, quer pelas consequências económicas, diretas ou 

indiretas, para a empresa. Nas consequências económicas diretas realçam-se as indeminizações 

às pessoas afetadas, ao estabelecimento comercial onde o produto foi adquirido e possíveis 
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coimas de acordo com a lei. As consequências económicas indiretas têm um efeito mais 

duradouro no tempo, e a principal consequência é o resultado negativo em termos de imagem e 

confiança, por parte dos consumidores, para a empresa/produto [3]. 

Por forma a garantir a segurança alimentar dos consumidores, as empresas 

agroalimentares adotam sistemas de gestão de segurança alimentar/HACCP (Hazards Analysis 

and Critical Crontrol Point). Estes sistemas, baseados na análise de perigos e na identificação dos 

pontos críticos de controlo, têm de ser adequadamente sustentados pelo cumprimento de um 

conjunto de pré-requisitos e boas práticas de fabrico (GMP – Good Manufacturing Practices). Num 

sentido mais abrangente, por GMP entende-se não apenas os aspetos diretamente relacionados 

com a produção do produto mas todas as medidas complementares de suporte que contribuem 

para garantir a segurança alimentar do mesmo [4]. 

Entre estas medidas, inclui-se um programa de higienização (limpeza e desinfeção) das 

instalações, dos equipamentos, dos utensílios e das superfícies que direta ou indiretamente 

contactam com os produtos alimentares. A adequação do programa de higienização às 

necessidades de cada instalação e de cada processo, constitui um elemento determinante na 

garantia da segurança alimentar sem a qual nenhum sistema poderá funcionar eficazmente [4]. 

Por outro lado, também, as pessoas que de alguma forma contactam com os alimentos 

nas diversas fases da sua produção, são portadores de microrganismos que os podem contaminar 

e causar doenças a quem os consome. De facto, as pessoas envolvidas na produção de alimentos 

constituem um dos veículos principais da sua contaminação microbiológica. Mesmo que a pessoa 

apresente um estado de saúde normal, sem sintomas de qualquer doença, existem sempre no 

seu organismo microrganismos que podem passar para os alimentos e causar doenças aos 

consumidores. 

Assim, a higiene pessoal das pessoas que estão envolvidas na manipulação e produção 

de alimentos, bem como os comportamentos por estas assumidos durante a sua produção, 

constitui, também, uma preocupação fundamental da indústria alimentar [3].  

Com a crescente globalização dos mercados, e o aumento da competitividade das 

empresas do setor, numa perspetiva de melhoria contínua, as empresas buscam constantemente 

novas oportunidades, e novas metodologias que tornem os seus produtos seguros, de elevada 

qualidade e, cada vez mais, à altura das exigências de um consumidor atento e informado. 
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1.1 Enquadramento Geral e Objetivos 

A presente dissertação de mestrado foi desenvolvida no âmbito de um estágio curricular 

no Departamento da Qualidade e Segurança Alimentar da Dan Cake (Portugal) S.A., unidade fabril 

de Coimbra. 

Ao longo do estágio foram executadas as mais variadas tarefas, relacionadas com a 

monitorização do sistema HACCP implementado e com o cumprimento dos requisitos dos 

referenciais de certificação BRC e IFS.  

O estágio realizado neste Departamento teve como objetivos principais a compreensão e 

monitorização do Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar, bem como a 

compreensão dos processos de fabrico. 

Numa perspetiva de melhoria contínua, este trabalho teve como finalidade avaliar o 

Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar já implementado e encontrar possíveis 

oportunidades de melhoria. 

Após análise entre possíveis objetos de estudo, surgiu a possibilidade de efetuar melhorias 

a nível do procedimento de verificação e validação da Higiene de Equipamentos/Utensílios e da 

Higiene pessoal. Nomeadamente, avaliar a aplicabilidade do método de ATP-bioluminescência 

através da utilização de um luminómetro na validação dos procedimentos de higienização de 

equipamentos e utensílios, e dos procedimentos e regras básicas de Higiene Pessoal.  

A avaliação da aplicabilidade do método de ATP-bioluminescência na validação da 

higienização mostrou ser o melhor caminho a tomar, visto que estavam reunidas todas as 

condições para a sua investigação/estudo. 

Várias vezes a Dan Cake foi contactada por empresas externas a fim de exemplificarem 

no terreno o uso do luminómetro e a sua aplicabilidade, verificando que este equipamento tem 

sido, largamente adquirido por outras empresas do mesmo ramo industrial. A Dan Cake já possuía 

um luminómetro, embora antigo, mas que se mostrou perfeitamente apto para se prosseguir com 

um estudo acerca da sua aplicabilidade na empresa. 

Para validação das tarefas de higienização e do cumprimento dos requisitos de Higiene 

Pessoal, o método utilizado é a colheita de amostras para análise microbiológica. As análises 

microbiológicas das duas unidades fabris são feitas exclusivamente no laboratório da unidade fabril 

de Coimbra. Visto que o volume de negócios tem aumentado e consequentemente o número de 
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amostras para análise microbiológica, seria uma mais-valia que a validação da limpeza das 

superfícies pudesse ser feita por um método eficaz, rápido e que não exigisse tratamento 

laboratorial. 

Posto isto, o objetivo geral da melhoria estudada foi:  

̶ Avaliar a aplicabilidade do método de ATP-bioluminescência na validação dos 

procedimentos de higienização de equipamentos e utensílios e de Higiene 

Pessoal, por forma a estabelecer uma comparação com o método de contagem 

microbiológica em placa. 

Para este estudo definiram-se também objetivos específicos: 

̶ Testar o luminómetro no terreno para perceber a sua aplicabilidade; 

̶ Criar um histórico de resultados no âmbito do método ATP-bioluminescência, por 

forma a tentar estabelecer limites críticos e de controlo na validação dos 

procedimentos de higienização de equipamentos e Higiene Pessoal; 

̶ Implementar um método de validação dos processos de higienização, com 

resultados imediatos, para implementar de forma mais eficaz as ações corretivas 

necessárias sempre que exista um resultado não-conforme. 

1.2 A Dan Cake (Portugal) S.A. 

A Dan Cake (Portugal) S.A, é uma empresa portuguesa, especializada em produtos de 

pastelaria embalada, conhecida nacional e internacionalmente pela sua oferta de bolos e produtos 

de pastelaria de conservação. Foi fundada em 1978, na Póvoa de Santa Iria, pela família Jamnadas 

em parceria com a Dan Cake Dinamarca, arrancando com a primeira linha de Tortas em Portugal. 

Com o desenvolvimento de novos produtos, e com a crescente produtividade, rapidamente 

avançou com a inauguração de uma nova unidade fabril em Coimbra, em 1982, tendo ainda 

implementado as linhas de queques e de pipocas. Em 1984, ainda em Coimbra, iniciou-se a 

produção de bolachas Butter Cookies. Em 1986, a Dan Cake viria a tornar-se uma empresa 

exclusivamente portuguesa, com a separação da Dan Cake Dinamarca. Para se manter atual, as 

instalações fabris foram renovadas, em 1993, na Póvoa de Santa Iria e, em 1995, em Coimbra [5]. 

O portfólio de produtos da Dan Cake estende-se por uma variedade de tortas e bolos 

familiares, tostas, Butter Cookies, Queques, Muffins e Madalenas simples e recheadas, Biscoitos 
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e Bolachas, Palitos, Croissants, Pipocas e Waffels. 

A Dan Cake tem uma marca para exportação designada no mercado por Danesita e Danor. 

A marca Danesita é exportada para cerca de 80 países, além da Comunidade Europeia, está 

presente em vários países do continente asiático, Nova Zelândia, Estados Unidos, Brasil, Cabo 

Verde, Angola, entre outros. A exportação é responsável por 75 % do volume de produção anual 

da Dan Cake de 45 000 t. 

1.2.1 Estrutura organizacional da empresa 

A Comissão executiva divide-se em áreas funcionais, das quais dependem os diversos 

departamentos da empresa, podendo o organigrama ser consultado na Figura 1. As áreas 

funcionais podem ser designadas como: 

— Direção Geral: da qual fazem parte os Departamentos de Qualidade e Change 

Management e a Direção de Recursos Humanos e Serviços Gerais; 

— Financeira: da qual fazem parte as Direções de Planeamento e Controlo, Contabilidade, 

Tesouraria e Serviços Jurídicos; 

— Industrial: da qual fazem parte os Departamentos de Sistemas de Informação, Produção 

de Póvoa de Santa Iria, Produção de Coimbra, Controlo de Processo e 

Laboratório;   

— Supply chain: da qual fazem parte os Departamentos de logística (Armazéns e 

Transportes), Customer Service e Compras/Aprovisionamento; 

— Novos Negócios: da qual fazem parte os Departamentos de Inovação & Desenvolvimento 

e de Marketing; 

— Comercial: da qual fazem parte os Departamentos de Exportação e Mercado Nacional; 

— Recursos Humanos e Serviços Gerais: que abrange também Segurança, Higiene e 

Saúde no Trabalho (SHST) e Ambiente. 
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Figura 1 — Organigrama geral da Dan Cake (Portugal) S.A (fonte: Dan Cake, 2015) [5]. 
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1.3 Organização da Dissertação 

A presente dissertação está dividida em cinco capítulos que permitem compreender o 

trabalho desenvolvido ao longo do estágio curricular. 

O primeiro capítulo faz um enquadramento do tema, descrição dos objetivos do trabalho 

e uma breve apresentação da empresa. 

No segundo capítulo é feita uma revisão bibliográfica adequada à realidade da empresa e 

uma descrição dos referenciais normativos que fundamentam o Sistema de Qualidade e 

Segurança Alimentar da Dan Cake, onde o estágio esteve inserido. 

No terceiro capítulo são descritas as tarefas realizadas na monitorização de um Sistema 

de Qualidade e Segurança Alimentar. 

O capítulo quatro compreende as metodologias usadas e os resultados obtidos no estudo 

da oportunidade de melhoria realizado, a aplicabilidade do método de ATP-Bioluminescência para 

validação de Higiene. 

Por fim, o capítulo cinco engloba as conclusões e considerações para o futuro retiradas 

deste trabalho. 



 



 

 
8 

 

II. Sistema de Qualidade e Segurança Alimentar 

Para a compreensão de um Sistema de Qualidade e Segurança Alimentar (SQSA) será 

necessário estudar alguns conceitos que o fundamentam.  

Em primeiro lugar, é essencial compreender o termo Segurança Alimentar e o que a 

garantia do mesmo implica. Para isso será necessário abordar os conceitos de perigo alimentar e 

análise de risco que servem de ferramentas na criação de um SQSA. 

Por forma a garantir a qualidade e a segurança alimentar, um sistema deste tipo, tem por 

base o sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos e de Controlo (HACCP), e referenciais 

normativos relevantes na indústria em questão.  

Assim sendo, o Codex Alimentarius, o sistema HACCP e os referenciais BRC e IFS serão 

extensivamente abordados, a fim de a compreender o SQSA implementado na Dan Cake. 

2.1 Segurança Alimentar  

Segurança Alimentar é a garantia de que o alimento não causará danos no consumidor 

quando preparado e/ou consumido de acordo com o uso a que se destina [6].  

O termo Segurança Alimentar começou a ser utilizado após o fim da Primeira Guerra 

Mundial e tem evoluído com o progresso da sociedade, sendo que atualmente se apresenta como 

uma das principais preocupações da Indústria Alimentar [7]. 

Esta preocupação com a segurança e controlo dos alimentos surgiu a partir de uma série 

de fatores, tais como [8]: 

 Aumento do número de casos de doenças de origem alimentar; 

 Aparecimento de novos riscos graves na cadeia alimentar; 

 Globalização do comércio alimentar; 

 Mudanças demográficas e o aumento de grupos vulneráveis; 

 Novas oportunidades para a contaminação química; 

 Necessidade de procedimentos de avaliação de risco adequados para as novas 

tecnologias. 

Por sua vez, esta preocupação levou a uma harmonização dos procedimentos de controlo 

da segurança alimentar e a mudanças nas estratégias de controlo dos alimentos. A segurança dos 
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alimentos é garantida essencialmente através da planificação e formulação do produto e através 

da aplicação de boas práticas de higiene durante a produção, processamento, manipulação, 

distribuição, armazenamento, venda, preparação e uso, conjuntamente com a aplicação do 

sistema HACCP. Esta abordagem preventiva oferece um maior controlo do que aquele que se 

obtém através de ensaios microbiológicos realizados posteriormente, uma vez que a sua eficiência 

para avaliar a segurança dos produtos é avaliada [6]. 

2.2 Codex Alimentarius 

Traduzindo diretamente do latim, Codex Alimentarius significa Código Alimentar e é um 

ponto de referência global para consumidores, produtores, agências nacionais de controlo 

alimentar e para o mercado internacional de alimentos. O Codex tem tido um impacto enorme na 

forma de pensar dos produtores e processadores de alimentos, assim como na perceção do 

utilizador final, os consumidores. A sua influência estende-se a todos os continentes, e a sua 

contribuição para a proteção da saúde pública e práticas justas no comércio de alimentos é 

imensurável.   

A Comissão do Codex Alimentarius (CAC), ou Codex como é vulgarmente referida, foi 

criada em maio de 1963, pela FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations) e 

pela WHO (World Health Organization) na 16.ª Assembleia de Saúde Mundial.  

Foi criada sob a conveniência de chegar a um acordo internacional para os padrões 

mínimos dos alimentos e questões relacionadas com os mesmos (requisitos de rotulagem, 

métodos de análise, entre outros). Além disso, a CAC foi criada como uma maneira de proteger a 

saúde dos consumidores, de assegurar a qualidade e reduzir as barreiras da exportação, 

particularmente no mercado integrado da Europa [7]. 

O Codex é um corpo intergovernamental atualmente com 188 membros e uma 

organização-membro (União Europeia) [9].  

Dito de forma simples, o Codex Alimentarius é uma coleção de normas, códigos de 

práticas, guias e outras recomendações relativas a alimentos. Alguns destes textos são muito 

gerais e outros bastante específicos. Os textos do Codex são atualizados regularmente para 

assegurar que são consistentes com o conhecimento científico atual e relevante [7].  

Desde a sua primeira versão em 1969, o Código Internacional de Práticas e Princípios 
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Gerais de Higiene Alimentar foi exposto a várias revisões, estando atualmente na quarta revisão, 

a qual foi publicada em 2003. Em 1993, a CAC incorporou as “Diretrizes para a aplicação do 

sistema HACCP” que permitiu o controlo da qualidade do ponto de vista higiénico e 

microbiológico [10]. 

2.3 Análise de Risco 

A Comissão do Codex Alimentarius define risco como sendo um agente biológico, químico 

ou físico nos alimentos, ou as condições em que os alimentos se encontram, com o potencial de 

causar efeitos adversos sobre a saúde [6]. 

A análise de risco é usada para desenvolver uma estimativa dos mesmos para a segurança 

e saúde humana, para identificar e implementar medidas de controlo apropriadas e comunicar 

com as partes interessadas sobre os riscos e medidas aplicadas. Pode ser usada para apoiar e 

melhorar o desenvolvimento de padrões, bem como para tratar de questões de segurança 

alimentar que resultam de perigos ou avarias emergentes nos sistemas de controlo de 

alimentos [11]. 

A análise de risco fornece às entidades reguladoras as informações e evidências 

necessárias para uma tomada de decisão efetiva e transparente, contribuindo para melhores 

resultados de segurança alimentar e melhorias na saúde pública. O paradigma da análise de risco 

(Figura 2) consiste em avaliação, gestão e funções de comunicação de risco, e é 

internacionalmente aceite como o melhor meio de desenvolvimento de padrões e sistemas globais 

de segurança alimentar. Proporciona às entidades reguladoras uma abordagem sistemática e 

disciplinada para tomarem decisões de segurança alimentar baseadas em evidências. 

Os três componentes são essenciais e complementares na generalidade da disciplina. Os 

três principais componentes da análise de risco foram definidos pelo Codex como: 

 Avaliação de risco – Processo científico baseado nas seguintes etapas: a) 

identificação de perigo; b) caracterização do perigo; c) exposição da avaliação, e 

d) caracterização do risco. 

 Gestão de risco – Processo, distinto da avaliação de risco, que pondera políticas 

alternativas, consultando todas as partes interessadas. Considera a avaliação de 

risco e outos fatores relevantes para a proteção da saúde dos consumidores e 
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para a promoção de práticas de comércio justo e, se necessário, seleciona opções 

preventivas e de controlo. 

 Comunicação de Risco – A troca interativa de informação e opiniões ao longo do 

processo de análise de risco, no que diz respeito às perceções e fatores 

relacionados com o mesmo, entre gestores e avaliadores de risco, consumidores, 

indústria, comunidade académica e outras partes interessadas, incluindo a 

explicação dos resultados da avaliação e a base das decisões de gestão de risco. 

2.4 Perigos Alimentares 

Os perigos podem ser classificados de acordo com a sua natureza e são normalmente 

agrupados em três categorias: biológicos, físicos ou químicos. 

2.4.1 Perigos Biológicos 

Entre os três tipos de perigos, o biológico (Tabela 1) é o que apresenta maior risco à 

inocuidade dos alimentos [12]. Os agentes biológicos preocupantes para a saúde pública incluem 

estirpes patogénicas de bactérias, vírus, parasitas, fungos, toxinas e ainda priões que estes 

microrganismos possam produzir [12, 13]. Estes podem-se encontrar em quase todos os 

alimentos, mas a sua transmissão resulta, na maioria dos casos, da utilização de metodologias 

erradas nas últimas etapas da sua confeção ou distribuição [14]. 

Figura 2 -- Esquema representativo dos componentes da análise de risco. 
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A contaminação microbiológica é provavelmente o problema de saúde mais prevalente no 

mundo contemporâneo [15].  

Tabela 1 — Principais perigos biológicos associados ao processamento de alimentos (adaptado de ASAE, 2016) [14] 

 

Bactérias 

As bactérias são microrganismos unicelulares com uma estrutura muito simples, o que 

lhes permite replicarem-se muito rapidamente caso encontrem nutrientes, temperatura, pH, 

humidade e concentração de oxigénio favoráveis [14]. 

Através da sua presença, podem indicar e permitir avaliar a qualidade de um produto e 

das condições higiénicas presentes durante o seu processamento como é o caso dos Coliformes, 

ou induzir doença se estivermos perante uma bactéria patogénica como a Salmonella typhi. 

De entre os vários tipos de microrganismos as bactérias patogénicas são as responsáveis 

por um maior número de casos de intoxicação alimentar. 

Vírus 

Os vírus são agentes infeciosos com uma organização acelular muito simples: uma 

cápsula proteica e um ácido nucleico (DNA ou RNA) no seu interior. São muito mais pequenos do 

que as bactérias e para se multiplicarem requerem que uma célula viva, de uma espécie para a 

Tipos de 

Perigos 

Exemplos de Perigos Exemplos alimentos associados Potenciais doenças 

Bactérias Salmonella spp. 
 

Ovos, aves, leite cru e derivados Salmonelose 

Campylobacter jejuni Leite cru, queijos, gelados, saladas Campilobacteriose 

Staphylococcus aureus Leite cru, queijos, fiambre, recheios, 
saladas, ovos, marisco 

Intoxicação alimentar, 
Gastroenterite 

Vírus Rotavírus Saladas frutas e entradas Diarreia 

Vírus da Hepatite A Peixe, marisco, vegetais, água, frutos, 
leite 

Hepatite A 

Fungos Leveduras do género 
Candida 

Pão e produtos de pastelaria, queijos, 
enchidos, frutos secos 

Candidíase 

Género Penicillium Peniciliose 

Parasitas Toxoplasma Carne de porco, borrego Toxoplasmose 

Giardia Água, saladas Giardiose/Giardíase 

Priões Agente da BSE Materiais de risco especificado de 
bovino 

Variante da doença de 
Creutzfeldt-Jakob 
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qual são específicos, lhes sirva de hospedeiro. Sendo incapazes de se reproduzir fora de uma 

célula viva, não se reproduzem nos alimentos, no entanto, a sua destruição também não ocorre a 

não ser que os alimentos sejam devidamente cozinhados [12, 14].  

Fungos 

Os fungos, bolores e leveduras constituem um grande e diverso grupo. Devido à sua 

natureza heterotrófica e à sua capacidade de adaptação a uma grande variedade de condições 

ambientais e grande facilidade de dispersão, os fungos são frequentemente encontrados como 

contaminantes de crescimento ativo em alimentos, equipamentos inadequadamente higienizados 

e locais de armazenamento. 

Embora existam fungos que são benéficos e são inclusivamente utilizados na produção de 

determinados alimentos, como o queijo, os iogurtes, a cerveja e o vinho, existem outros, 

nomeadamente os bolores, que produzem substâncias tóxicas (micotoxinas), que são prejudiciais 

ao Homem [12]. Estes bolores podem incluir-se nos géneros Aspergillus e Penicillium, por 

exemplo. 

Parasitas 

Os parasitas são, em geral, específicos para cada hospedeiro animal e podem incluir o 

Homem no seu ciclo de vida. As infestações parasitárias estão associadas, principalmente, a 

produtos mal cozidos ou parcialmente cozidos [12].  

As doenças de origem alimentar por parasitas são muito menos frequentes do que as de 

origem bacteriana. Entre os principais parasitas causadores de doenças de origem alimentar 

encontram-se a Giardia lamblia, também chamada Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum 

(protozoários) e Trichinella spiralis (verme) [14]. 

Tal como alguns microrganismos, os parasitas também podem ser destruídos por 

processos térmicos. 

Priões 

O prião é uma partícula proteica infeciosa que se presume ser o agente causador das 

encefalopatias espongiformes transmissíveis (TSE), como a Bovine Spongiform Encephalopathy 

(BSE), doença das vacas loucas, e a sua variante humana, o scrapie dos carneiros e das cabras e 
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a doença de Creutzfeldt-Jakob (CJD). É constituído por uma proteína modificada, que por contacto 

com uma proteína sã, a modifica, convertendo-a numa proteína patogénica, que por sua vez vai 

modificar outra proteína sã, produzindo uma reação em cadeia [14]. 

Fatores limitantes do crescimento microbiano 

Cada tipo de microrganismo tem as suas condições ótimas de desenvolvimento, onde o 

crescimento microbiano é influenciado por fatores diretamente relacionados com as características 

do produto, nomeadamente a atividade da água, o pH, a disponibilidade de nutrientes, o potencial 

de oxidação-redução e constituintes antimicrobianos. Para além dos fatores intrínsecos ao produto, 

o meio envolvente também pode influenciar, mais precisamente pela temperatura, composição da 

atmosfera e a humidade relativa [16]. 

Os produtos produzidos pela Dan Cake, pela natureza da sua composição, 

processamento, características físicas e químicas, pertencem a uma categoria de produtos 

raramente associados a toxinfeções alimentares. São maioritariamente produtos com baixa 

atividade de água (��) o que os torna microbiologicamente estáveis desde que permaneçam 

secos. Valores baixos de �� inibem o crescimento bacteriano, sendo que, nestas condições, os 

produtos são essencialmente alterados por bolores e leveduras, nomeadamente leveduras 

osmófilas e bolores xerófilos [5].  

As leveduras alteram essencialmente o sabor e o odor do produto. Os bolores podem 

alterar o produto através do desenvolvimento de micélios visíveis na superfície do produto ou 

material de embalagem. O seu crescimento pode originar um sabor e odor a mofo. Bolores dos 

géneros Aspergillus, Verticillium, Penicillium, Mucor e Rhizopus são os mais frequentes na 

indústria alimentar [5]. Quando legalmente permitido, a adição de conservantes, por exemplo o 

ácido sórbico ou o propionato de cálcio, oferece proteção contra o crescimento fúngico. 

O processo de fabrico, que os sujeita a altas temperaturas de forno, torna os produtos 

estáveis à temperatura ambiente desde que o contacto com humidade e contaminação superficial 

por bolores seja evitado. O efeito bactericida do calor depende da natureza do produto, por 

exemplo do conteúdo em açúcar, humidade, ou acidez, bem como do binómio tempo/temperatura 

utilizados, sendo de extrema importância a medição e registo da temperatura e tempo de 

tratamento pelo calor [5]. 

Os ingredientes adicionados após a saída do forno podem afetar o estado microbiológico 
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do produto. No entanto, os valores baixos de �� destes ingredientes (doces, geleias, cremes) torna-

-os igualmente estáveis em termos microbiológicos. 

A natureza da contaminação introduzida por manipuladores e equipamentos afetará o 

tempo de vida e a qualidade e segurança do produto. Sistemas de controlo efetivo do ar, água e 

pestes, podem prevenir que os contaminantes microbiológicos se instalem e subsequentemente 

contaminem o ambiente de processamento do produto. Uma boa política de higiene pessoal, bem 

como o controlo efetivo da higiene de mãos dos manipuladores, reduz o risco de contaminação 

do produto por Staphylococcus aureus, cujo reservatório é o Homem, onde se localiza no nariz 

(portadores assintomáticos), pele, garganta e lesões purulentas. As fontes de contaminação 

residem nos espirros, no limpar a gota do nariz com a mão, no manter uma ferida não protegida.  

Os microrganismos encontrados no produto final são resultantes de [5]: 

1. Matérias-primas que não sofrem tratamento térmico (recheios e coberturas); 

2. Condições inadequadas de armazenagem; 

3. Condições higiénicas não cuidadas dos equipamentos e utensílios; 

4. Higiene pessoal deficiente de quem contacta diretamente com o produto; 

5. Exposição dos produtos ao ar ambiente. 

2.4.2 Perigos Químicos 

A contaminação dos alimentos pode resultar da presença de contaminantes químicos 

(Tabela 2), isto é, de substâncias que não foram adicionadas intencionalmente aos alimentos, mas 

que, todavia, estão presentes nos mesmos, como resíduos da produção, transformação, 

acondicionamento, transporte e conservação. Nestes, incluem-se os contaminantes de origens 

industriais (dioxinas, metais pesados), as toxinas produzidas por organismos vivos como fungos, 

algas e algumas plantas e frutos, e também os contaminantes resultantes do processamento 

alimentar, surgindo nos alimentos como subprodutos das diferentes tecnologias [14]. 

Os riscos químicos podem também decorrer da adição voluntária de produtos usados nos 

processos de produção primária ou de transformação, tais como aditivos alimentares, resíduos de 

pesticidas e medicamentos veterinários e também de produtos que migram dos materiais em 

contacto com os alimentos [14]. 
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Tabela 2 — Principais perigos Químicos associados ao processamento alimentar (adaptado de ASAE, 2016) [14] 

 

Na Dan Cake são considerados os seguintes perigos químicos: 

 Aditivos: neste grupo devem ser considerados os aditivos tais como conservantes. 

Os aditivos podem estar presentes na matéria-prima ou podem ser adicionados aos 

produtos durante o processo de fabrico. O uso de aditivo encontra-se legislado, 

existindo limites definidos para alguns deles. O controlo destes limites é feito através 

da seleção e controlo dos fornecedores, conforme o plano de inspeção e ensaios, e 

cumprimento das formulações (correto doseamento). São feitas análises para 

determinar a quantidade de aditivos presentes no produto acabado [5]. 

 Produtos de Higienização: é feita uma avaliação das Fichas Técnicas e Fichas 

de Dados de Segurança de cada produto de higienização e é avaliada a sua 

viabilidade na indústria alimentar. Todos os produtos de higienização são rotulados 

de acordo com o perigo, tipo de produto e diluição a ser aplicada. Os resíduos dos 

produtos de higienização não foram considerados relevantes relativamente ao 

perigo que representam para a segurança alimentar, devido ao facto de estarem a 

Tipos de Perigos Exemplos de Perigos 
Exemplos alimentos 

associados 
Potenciais doenças 

Toxinas naturais 

Aflatoxinas 
Frutos secos, milho, leite 

e derivados 

Cancro, 
malformações 

congénitas, alterações 
do sistema imunitário, 

doenças 
degenerativas do 
sistema nervoso, 

alterações hormonais, 
disfunção ao nível dos 

diversos órgãos, 
alterações de 

fertilidade, doenças 
osteomusculares, 

alteração de 
comportamentos 

Solanina Batata 

Toxinas marinhas Bivalves, marisco 

Poluentes de origem 

industrial 

Mercúrio, Cádmio e Chumbo Peixe 

Dioxinas, PCB’s Peixe, gordura animal 

Contaminantes 

resultantes do 

processamento 

alimentar 

Acrilamida 
Batatas fritas, café, 

biscoitos, pão 

Hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos, formaldeído 

Fumados, óleos vegetais, 
grelhados 

Pesticidas 
Inseticidas, herbicidas, 

fungicidas 
Legumes, Frutas e 

derivados 

Medicamentos 

veterinários 
Anabolizantes, antibióticos 

Carnes de aves, porco e 
vaca 

Aditivos não 

autorizados 

Sudan I-IV, Para Red 
(Corantes) 

Molhos especiarias 

Materiais em contacto 

com alimentos 
Alumínio, estanho, plástico 

Alimentos enlatados ou 
embalados em plástico 

Outros 
Produtos de limpeza, 

lubrificantes 
Associados a qualquer 
alimento processado 



 

 
17 

 

ser cumpridas as instruções de higienização dos equipamentos e utensílios, de 

forma a evitar a contaminação do produto [5]. 

 Produtos de Manutenção: foram considerados os perigos associados às 

operações de manutenção do equipamento, tendo em consideração o tipo de 

produtos utilizados. Não foi identificado nenhum equipamento com o perigo de 

contaminação química para os alimentos ou superfície de contacto com os 

alimentos uma vez que todos os produtos utilizados na lubrificação (e outras 

operações) de manutenção, não são tóxicos e são adequados ao uso na Indústria 

Alimentar [5]. 

 Alergénios: são considerados perigos químicos as contaminações cruzadas entre 

diferentes matérias-primas/produtos alergénios em cada etapa do fluxograma [5]. 

 Contaminantes, resíduos de pesticida e de medicamentos veterinários 

OGM: o controlo deste tipo de contaminantes químicos, é efetuado nas matérias-

primas, conforme a legislação aplicável a cada uma delas. Com uma frequência 

mínima anual, são pedidas evidências aos fornecedores de matérias-primas, sobre 

os controlos efetuados. Cabe ao laboratório analisar os boletins de análise dos 

fornecedores quanto à conformidade com a legislação em vigor. “Matérias-primas 

e Materiais de Embalagem”. 

É também realizado um controlo de contaminantes no produto acabado, de acordo 

com a legislação em vigor (Regulamento CE N.º1881/2006, de 19 de 

dezembro) [17]. Anualmente é emitido um plano de controlo de “Contaminantes 

em produto acabado”, onde se define por cada família de produto acabado quais 

os produtos a analisar.  

O controlo de Organismos Geneticamente Modificados (OGM) é feito nas matérias-

-primas através de informação enviada pelos fornecedores (boletins de análise, 

declarações de conformidade e ausência de OGM). São realizadas análises de 

controlo de OGM no produto acabado, de acordo com o respetivo plano de controlo 

anual [5]. 
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2.4.3 Perigos Físicos 

Nesta categoria de perigos, inclui-se um conjunto vasto de situações que podem ter uma 

origem diversa, desde objetos que podem estar presentes nas matérias-primas até objetos que 

podem ser introduzidos nos produtos alimentares por via da manipulação a que estão sujeitos no 

decurso dos processos. Os objetos introduzidos no decurso dos processos podem eles também 

ter origem diversa. Estes podem provir dos materiais de embalagem e acondicionamento das 

matérias-primas, de produtos em curso de fabrico ou de produtos finais, dos equipamentos e 

utensílios e dos operadores. Assim, entre os perigos físicos mais frequentes, é possível enumerar 

materiais de natureza diversa, tais como: vidros, madeiras, pedras, metais, materiais de 

isolamento ou de revestimento, ossos, plásticos e objetos de uso pessoal [12].  

Após um levantamento de todos os perigos físicos associados às matérias-primas, ao 

equipamento, operadores, meio ambiente e cada etapa/operação durante o processo, a Dan Cake 

dispõe de crivos, filtros e detetores de metais para o controlo deste tipo de perigos [5]. 

2.5  Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo  

O Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo, ou em inglês Hazard 

Analysis and Critical Control Points (HACCP) como é mais conhecido, foi desenvolvido no final dos 

anos 50 por uma equipa de cientistas e engenheiros alimentares da Pillsbury Company, Natick 

Research Laboratories e da Agência Espacial Norte Americana (NASA). A equipa desenvolveu um 

sistema com o intuito de atribuir qualidade a um produto e garantir segurança alimentar no 

programa espacial tripulado [18].  

O sistema surgiu como resultado da identificação de intoxicações alimentares como uma 

das origens de doenças que poderiam afetar os astronautas no decurso da missão espacial e que 

poderiam comprometer o sucesso da mesma [10]. 

Em 1971, a Pillsbury Company apresentou este conceito na Conferência Nacional da 

Proteção dos Alimentos patrocinada conjuntamente pela FDA (Food and Drug Administration) e 

pela Associação Americana de Saúde Pública. Inicialmente o sistema HACCP consistia em três 

princípios [18]:  

 Identificação e avaliação dos perigos associados aos alimentos do campo à mesa; 

 Determinação dos pontos críticos de controlo para controlar qualquer perigo 
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identificado; 

 Estabelecimento de um sistema de monitorização dos pontos críticos de controlo. 

O primeiro documento descrevendo a técnica do sistema HACCP foi publicado em 1973. 

Nos Estados Unidos, este sistema serviu depois de base para a FDA desenvolver normas legais 

para a produção de alimentos de baixa acidez, passando a ser utilizado como referência para 

treino de inspetores desta entidade. Em 1985, a Academia Nacional de Ciências dos Estados 

Unidos, recomendou o uso do sistema HACCP nos programas de segurança alimentar. Em 1988, 

a Comissão Internacional para Especificações Microbiológicas em Alimentos (ICMSF) sugeriu a 

utilização do sistema HACCP como base para o controlo de qualidade, do ponto de vista higiénico 

e microbiológico [10]. 

A CAC incorporou as “Diretrizes para a aplicação do sistema HACCP” (ALINORM 93/13.ª, 

Appendix II), na sua vigésima reunião, em Genebra, na Suíça, que decorre entre 28 de junho e 

7 de julho de 1993. No mesmo ano, a União Europeia procedeu à harmonização das normas 

gerais aplicadas aos géneros alimentícios, integrando os princípios do sistema HACCP, através da 

adoção da Diretiva n.º 93/43/CEE, do Conselho, de 14 de junho de 1993. 

2.5.1 Programa de Pré-requisitos 

Antes de se poder aplicar o Sistema HACCP a qualquer setor da cadeia alimentar, este 

deve ter programas de pré-requisitos (PPR) implementados, como por exemplo, Boas Práticas de 

Higiene de acordo com os Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos do Codex, os Códigos de 

Práticas do Codex apropriados e as exigências apropriadas em matéria de segurança dos 

alimentos. Estes programas de pré-requisitos, incluindo a formação, devem estar bem 

estabelecidos, completamente operacionais e verificados de modo a facilitar a aplicação e 

implementação de um modo bem-sucedido do sistema HACCP [6].  

O programa de pré-requisitos destina-se a questões práticas do dia-a-dia, ou seja, devem 

controlar os riscos relacionados com o ambiente de serviços alimentares (instalações e estruturas, 

serviços, pessoal, instalações e equipamentos), enquanto o HACCP deve ser utilizado para 

controlar os riscos associados diretamente com o processo de produção (armazenamento e 

preparação) [8, 19]. 

A Dan Cake possui um PPR assente nos seguintes requisitos: 
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Descrição das Instalações 

Este pré-requisito baseia-se na descrição das instalações, tanto interiores como exteriores, 

e na descrição das medidas adotadas para a garantia da segurança das pessoas e bens na 

Unidade Fabril, apresentando-se de acordo com as regras gerais de higiene estabelecidas no 

Codex Alimentarius e os requisitos dos referenciais International Food Standard (IFS) e British 

Retail Consortium (BRC). 

As instalações interiores devem permitir o fluxo de pessoal, matérias-primas, materiais de 

embalagem, produtos (acabados e para reprocessamento) e resíduos, sem probabilidade da 

ocorrência de contaminação cruzada. 

Por forma a garantir a segurança das instalações, pessoas e bens, é essencial prevenir o 

acesso de pessoas não autorizadas às zonas de produção e armazenagem. 

O controlo dos acessos é essencial para que as metodologias aplicadas sejam eficazes.  

Higiene das Instalações e Equipamentos 

Estabelece as regras relativamente à limpeza das instalações e higienização dos 

equipamentos tendo por base as regras gerais de higiene do Codex Alimentarius e os requisitos 

dos referenciais BRC e IFS. 

Os produtos de higienização são aprovados para a aplicação a que se destinam, e as 

respetivas fichas técnicas e de segurança são mantidas em arquivo. A seleção dos produtos de 

limpeza/desinfeção é feita segundo a natureza do resíduo a eliminar, tipo de material das 

superfícies a higienizar e grau de higiene requerido. Estes, devem ser armazenados em local 

próprio, de acordo com as indicações das suas especificações e mantidos de forma arrumada e 

identificada. 

É efetuado um controlo da limpeza e higienização das instalações, equipamentos e 

utensílios através de auditorias e inspeções, no caso das instalações e testes microbiológicos no 

caso dos equipamentos e utensílios. Sempre que se verifiquem situações não-conformes, são 

desencadeados mecanismos de medidas corretivas. 

A acumulação e permanência de resíduos (alimentares e outros) nas zonas de laboração 

e armazéns, é reduzida ao tempo absolutamente inevitável pela natureza dos trabalhos realizados. 

Os procedimentos realizados, para a limpeza e desinfeção, devem assegurar a ausência 
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de perigo de contaminação dos alimentos. 

Qualidade da água 

O pré-requisito da qualidade da água define as regras relativas ao tratamento e controlo 

de água, encontrando-se de acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto [20] 

(relativo à qualidade da água para consumo humano) e com os requisitos dos referenciais BRC e 

IFS, a água usada como matéria-prima, na preparação de produtos ou na limpeza deve ser 

assegurada que não apresenta risco de contaminação para os alimentos. 

De forma a controlar a conformidade deste requisito é estabelecido um plano de análises 

microbiológicas. 

Qualidade do ar 

 O pré-requisito da qualidade do ar estabelece as regras relativamente ao controlo e 

tratamento do ar na unidade fabril, tendo por base os requisitos do referencial BRC. 

Esta instrução aplica-se ao ar proveniente do exterior através dos sistemas de insuflação, 

composto por sistema de ventilação e filtração de ar, e ao ar comprimido produzido, tendo em 

conta a necessidade de produção de ar isento de quaisquer potenciais contaminantes tais como, 

poeiras, água e óleo. São realizados controlos microbiológicos regulares de forma a garantir a 

qualidade do ar. 

Controlo de Pragas 

Tem como objetivo o estabelecimento das regras relativas ao controlo de pragas que 

devem assegurar a sua prevenção, deteção e controlo, tendo em conta as regras gerais de higiene 

do Codex Alimentarius e os requisitos dos referenciais BRC e IFS. 

O cumprimento das regras estabelecidas minimiza a probabilidade de infestação, 

reduzindo assim a necessidade de recorrer a medidas de exclusão. 

Higiene Pessoal 

Define as regras relativas ao pessoal, de modo a assegurar que os operadores que 

contactam direta ou indiretamente com os alimentos: não os contaminam, mantêm um adequado 

grau de higiene pessoal, seguem as regras de conduta pessoal estabelecidas, encontram-se em 
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boas condições de saúde e têm formação e/ou conhecimento dos princípios de higiene de acordo 

com a sua função.  

A vigilância do cumprimento das regras de conduta e higiene pessoal é feita diariamente 

pelos responsáveis de cada setor. Conforme definido no Plano de Inspeção e Ensaio – Higiene 

Pessoal, o Técnico do Laboratório de Microbiologia faz teste microbiológicos às mãos e fardas dos 

manipuladores, com o objetivo de verificar o seu estado higiénico/sanitário. Qualquer desvio em 

relação às regras ou limites estabelecidos, implica a definição e implementação de medidas 

corretivas. 

Gestão de Vidros, Plásticos e Acrílicos 

O pré-requisito da Gestão de Vidros, Plásticos e Acrílicos (VPA) tem como objetivo definir 

critérios para a correta utilização, identificação, verificação e manutenção dos vidros, plásticos e 

acrílicos. 

Tendo por base os referenciais IFS e BRC, todos os objetos que contemplem este tipo de 

materiais (utensílios, equipamentos ou componentes de equipamentos, lâmpadas, janelas, 

divisória de vidro ou de plástico rígido), estando presentes nas áreas de manipulação de matérias-

-primas, processamento, embalagem e armazenagem, deve ser assegurado a existência do 

cadastro dos mesmos. No cadastro deve estar especificado a localização, quantidade e avaliado o 

nível de risco desses componentes ou utensílios.  

Com base na análise de risco, deve ser estabelecida a frequência de verificação e mantidos 

os registos das mesmas. Estes requisitos aplicam-se também a objetos pessoais, nomeadamente, 

óculos e lentes de contacto. 

Manutenção 

Pretende assegurar as tarefas diárias da unidade fabril, tanto a nível de instalações como 

equipamentos. 

Os requisitos de manutenção devem ser definidos aquando da receção dos equipamentos 

na unidade fabril, tendo em conta não só a degradação dos equipamentos ao longo do tempo, 

mas também o risco de um material estranho causar danos aos mesmos. Deste modo, deve ser 

estabelecido um plano de manutenção, no qual deve estar inserido inspeções periódicas, e sempre 

que necessário devem ser documentadas as ações tomadas. 
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A este tipo de ações devem estar associados procedimentos de limpeza, caso haja perigo 

de contaminação do produto. 

Alergénios 

O pré-requisito tem como objetivo definir a metodologia a aplicar para a gestão de 

alergénios – desde a aquisição das matérias-primas, formulação do produto, rotulagem, 

determinação das contaminações cruzadas e medidas preventivas e corretivas para minimizar ou 

eliminar os perigos para a saúde dos consumidores, seguindo os requisitos dos referenciais IFS 

(versão 6) e BRC (versão 7). 

Matérias-primas e Materiais de Embalagem 

Este pré-requisito pretende definir a metodologia a aplicar para avaliação e controlo da 

segurança alimentar das matérias-primas e materiais de embalagem utilizados no fabrico dos 

produtos, tendo em conta os requisitos dos referenciais IFS e BRC. 

Esta metodologia passa pelos seguintes passos: 

 Análise de risco da matéria-prima e material de embalagem (aplicação dos 

princípios HACCP, sendo feito um levantamento de perigos associados aos 

mesmos); 

 Aprovação de matéria-prima e material de embalagem (avaliação da conformidade 

legal e de segurança alimentar); 

 Monitorização da conformidade das matérias-primas e materiais de embalagem 

(inspeção das mesmas de acordo com o definido no plano de inspeção e ensaios). 

Rastreabilidade 

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 178/2002, de 28 de janeiro, a rastreabilidade 

define-se pela capacidade de detetar a origem e de seguir o percurso de um género alimentício ao 

longo de todas as fases de produção, transformação, distribuição e comercialização (incluindo a 

produção primária). Deste modo e sendo, também, um requisito dos referenciais IFS e BRC, deve 

incluir todos os registos relevantes de produção e distribuição, ou seja, deve ser garantido até à 

entrega ao cliente. 

Para o cumprimento deste pré-requisito é realizada a identificação de lotes de produtos e 
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a sua relação com lotes de matérias-primas, material de embalagem em contacto direto com 

alimentos ou destinados a entrar em contacto com os alimentos. 

Defesa dos Alimentos 

O pré-requisito defesa dos alimentos, sendo um requisito do referencial IFS, tem como 

objetivo a descrição das medidas adotadas, ao nível das instalações e das metodologias de 

trabalho, para prevenir a contaminação intencional dos produtos. Os mecanismos implementados 

visam a prevenção de atos de vandalismo, sabotagem ou terrorismo, que de algum modo possam 

prejudicar a unidade fabril, clientes e consumidores. 

2.5.2 Metodologia de um Sistema HACCP 

A implementação prática de um Sistema HACCP segue normalmente uma metodologia 

que se baseia nos 7 princípios fundamentais: 

 Princípio 1 – Análise de Perigos;  

 Princípio 2 – Determinação dos Pontos Críticos de Controlo (PCC); 

 Princípio 3 – Estabelecimento dos limites críticos; 

 Princípio 4 – Estabelecimento de um sistema de monitorização; 

 Princípio 5 – Estabelecimento das ações corretivas; 

 Princípio 6 – Estabelecimento de procedimentos de verificação; 

 Princípio 7 – Estabelecimento de documentação e registos; 

Para uma adequada implementação do Sistema HACCP, é muito importante compreender 

e interpretar adequadamente o significado exato destes princípios. Na realidade, existem 7 passos 

da metodologia de implementação do sistema que estão diretamente relacionados com os 7 

princípios do HACCP. A esses, são adicionados 5 passos preliminares que correspondem à 

estruturação da equipa que vai desenvolver o estudo e planeamento do HACCP e à compilação de 

informação de suporte relevante para a realização da análise de perigos [21]. 

Constituição da Equipa HACCP (Passo 1) 

A realização do estudo e planeamento do HACCP deve ser executado por uma equipa 

multidisciplinar – a Equipa HACCP – que deverá incluir pessoas com responsabilidade em diversas 

áreas (aprovisionamentos, armazenamento, preparação e confeção) selecionadas tendo por base 
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critérios como as suas responsabilidades, o seu conhecimento e experiência na empresa e o seu 

conhecimento e experiência relativamente aos produtos, processos e perigos relevantes no âmbito 

do estudo HACCP [10]. 

A equipa HACCP poderá, se necessário, incluir consultores externos que possuam know- 

-how e informação, que não existam na empresa, indispensáveis à realização do estudo 

HACCP [21].   

Equipa HACCP na empresa Dan Cake 

A equipa HACCP da Dan Cake é uma equipa multidisciplinar, constituída pelos seguintes 

elementos: 

 Gestor da Qualidade e Segurança Alimentar; 

 Técnico(s) da Qualidade; 

 Diretor de Produção e/ou Responsável de produção e/ou Supervisor de Produção; 

 Técnico de Processo e Qualidade; 

 Manutenção. 

Consoante a etapa em estudo, serão chamados a participar outros elementos, tais como: 

 Chefes de Turno, Linha, Setor ou Supervisores; 

 Responsáveis de Armazém; 

 Microbiologista; 

 Membros do Departamento de I&D; 

 Elemento do Conselho de Administração, Comissão Executiva ou seu 

representante. 

Quando necessário, são incluídos na equipa outros membros com conhecimentos 

necessários ao desenvolvimento do sistema (e.g. operadores, comerciais). 

A equipa possui conhecimentos a nível do produto, do processo e da metodologia HACCP. 

Os elementos da equipa fazem, com intervalos máximos de 5 anos, formação para reciclagem dos 

conhecimentos da metodologia HACCP e/ou Higiene e Segurança Alimentar. No caso dos novos 

elementos que integram a equipa, é necessário que possuem formação na metodologia HACCP, 

interna ou externa, sendo os seus conhecimentos e avaliação da necessidade de fazerem mais 

formação, avaliada pelo coordenador da equipa HACCP. 

As responsabilidades da Equipa de HACCP são as seguintes: 
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Coordenador da Equipa (Gestor da Qualidade e Segurança Alimentar ou Técnico da 

Qualidade): 

- Garantir que a composição da equipa esteja de acordo com as necessidades do 

estudo;  

- Coordenar o trabalho em equipa;  

- Organizar reuniões – motivar os membros da equipa; 

- Organizar e documentar o estudo de HACCP  

- Garantir que o Plano de HACCP está a ser cumprido; 

- Comunicar as decisões/necessidades à Administração.  

Membros da Equipa:  

- Participar no estudo de HACCP;  

- Rever o Plano de HACCP;  

- Comunicar com os operadores.  

Descrição do Produto (Passo 2) 

Na implementação de um Sistema HACCP, a Equipa HACCP deve começar por descrever 

o alimento, devendo essa descrição ter em conta quer as matérias-primas utilizadas, quer o 

produto final. 

Deve-se estabelecer uma descrição completa, incluindo a informação de segurança 

relevante, tal como: a composição, a estrutura física/química (incluindo ��, o pH, entre outros), 

os tratamentos microbicidas/estáticos (tratamento por calor, congelamento, salmoura, 

defumação, entre outros), a embalagem, a durabilidade e as condições de armazenamento e o 

método de distribuição [6].  

Identificação da utilização prevista (Passo 3) 

Após a descrição do produto, a Equipa HACCP deverá refletir nas condições de utilização 

do produto por parte do consumidor. A Equipa HACCP deverá ter em consideração a identificação 

dos grupos normais de clientes/consumidores, e a avaliação da existência entre estes grupos de 

consumidores potencialmente sensíveis ao produto, quer em termos de ingredientes (glúten, 

lactose), quer em termos de nível de contaminação microbiológica (crianças, idosos, doentes). A 

comunicação ao consumidor da presença de ingredientes aos quais determinados grupos sejam 
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intolerantes e das condições de preparação/processamento do produto por parte do consumidor, 

deve ser considerada de forma a evitar o seu uso indevido. Esta avaliação poderá determinar 

inclusivamente a reformulação do produto no sentido de o adaptar às condições reais de utilização 

do consumidor sem que nessas condições existam perigos significativos [21]. 

Os produtos Dan Cake destinam-se ao mercado nacional, países da União Europeia, onde 

se destacam o Reino Unido, a Alemanha e Espanha, exportações para outros mercados 

internacionais como EUA, Hong Kong, Brasil, Angola, Japão, entre outros. 

Nenhum dos produtos se destina a um público-alvo específico — são consumidos por todos 

os grupos de consumidores, incluindo os grupos mais sensíveis, tais como crianças, grávidas, 

idosos e imunodeprimidos. Toda a informação relevante para estes grupos de risco está indicada 

na unidade de venda – a listagem de ingredientes permite, por exemplo, a identificação por parte 

dos consumidores de alimentos potencialmente alergénicos. 

Os produtos Dan Cake, apresentam-se sob a forma de consumo imediato, não requerendo 

qualquer tipo de transformação prévia. Não requerem, portanto, cuidados específicos de 

armazenamento. 

Construção do fluxograma (Passo 4) 

O fluxograma deve abranger todos os passos da operação para um produto específico. A 

construção dos fluxogramas deverá ter em consideração [21]: 

- A sequência de todos os passos do processo de fabrico; 

- As fases em que ocorrem entradas de matérias-primas e produtos intermédios; 

- As fases onde ocorre retrabalho ou reciclagem de matérias-primas/produtos; 

- As fases onde os produtos intermédios, subprodutos ou resíduos são removidos; 

- As condições de tempo/temperatura ao longo do processo.  

O mesmo fluxograma pode ser utilizado para diversos produtos que sejam fabricados 

utilizando passos de processamento semelhantes. Na Dan Cake, os fluxogramas estão 

organizados por linha de produção. 

Verificação do fluxograma no terreno (Passo 5) 

Devem ser executados passos para confrontar a operação de processamento com o 

fluxograma em todas as fases e períodos de operação, devendo corrigir-se o fluxograma quando 
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seja adequado. A confirmação do fluxograma deve ser executada por uma pessoa com 

conhecimentos suficientes da operação de processamento [6]. 

Na Dan Cake, a confirmação do documento é feita por um elemento da equipa HACCP 

diferente da pessoa que o elaborou. No caso das linhas que trabalham em mais que um turno, a 

confirmação dos fluxogramas é também feita nos diferentes turnos por forma a se certificar que 

todas as realidades estão representadas no fluxograma.  

O fluxograma de determinada linha de produção é verificado sempre que haja a alteração 

de uma receita ou lançamento de um novo produto e que implique a alteração do processo de 

fabrico. Se não se verificar nenhuma alteração, é revisto pelo menos uma vez por ano. 

Levantamento dos perigos associados a cada etapa e considerar as medidas preventivas 

(Passo 6) – Princípio 1 

A realização da análise de perigos pressupõe a identificação dos potenciais perigos 

associados a todas as fases do processo, desde produção primária, processamento, fabrico e 

distribuição, até ao ponto de consumo [6], [21]. 

Na realização da análise de perigos, sempre que possível, deve incluir-se o seguinte [6]: 

 A ocorrência provável de perigos e a gravidade dos seus efeitos adversos para a 

saúde; 

 A avaliação qualitativa e/ou quantitativa da presença de perigos; 

 A sobrevivência ou multiplicação de microrganismos perigosos; 

 A produção ou persistência de alimentos de toxinas, agentes químicos ou físicos; 

 As condições que determinam as circunstâncias acima referidas. 

Inerente a esta análise de perigos está a avaliação do risco em função da probabilidade 

de ocorrência da severidade do perigo identificado, no sentido de determinar a significância dos 

mesmos. Apenas os perigos considerados significativos são levados à “árvore de decisão” para 

identificação de pontos críticos de controlo [21]. 

A avaliação de risco é determinada com o auxílio de uma Matriz de Avaliação de Risco 

representada na Figura 3. 

Critérios de Frequência (F ): 

Frequente (3) — ocorre algumas vezes, registam-se mais de 3 ocorrências por ano; 

Possível (2) — pode acontecer, mas perante historial da empresa não é frequente, há 
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registo de até 3 ocorrências por ano; 

Excecional (1) — tem baixa probabilidade de acontecer ou não há historial na empresa. 

Aconteceu no máximo 1 vez, em 2 anos. 

Critérios de Gravidade/Severidade (S ): 

Alta (3) — traz risco significativo para o consumidor ou resulta um produto não seguro, 

causa doença grave, com necessidade de internamento hospitalar ou morte;  

Média (2) — pode trazer risco significativo para o consumidor ou pode resultar um produto 

não seguro. Pode causar doença ou toxinfeção alimentar que implica cuidados médicos; 

Baixa (1) — não traz risco significativo para o consumidor ou não resulta um produto não 

seguro, pode causar indisposição ou doença ligeira, sem necessidade de cuidados médicos. 

O grau de significância (R) é dado pela frequência vezes a severidade, i.e., R = F × S. 

Uma vez identificados os perigos e a sua significância (nível de significado), são definidas 

as medidas de controlo associadas a cada perigo em cada etapa do processo, as medidas de 

controlo têm como objetivo eliminar ou reduzir o perigo para níveis aceitáveis. Os perigos com um 

grau de significância menor que 3 não necessitam de ser levados à árvore de decisão. 

 

Determinação dos Pontos Críticos de Controlo (Passo 7) -  Princípio 2 

De modo a efetuar a determinação dos pontos do processo onde devem ser aplicados 

controlos, por forma a prevenir, eliminar ou reduzir os perigos para níveis aceitáveis – Pontos 

Críticos de Controlo (PCC) – é utilizada a chamada “árvore de decisão” (Figura 4). É um protocolo 

constituído por uma sequência de questões estruturadas, aplicada a cada passo do processo, que 

permite determinar se um dado ponto de controlo, nessa fase do processo, constitui um PCC [21].  

A Árvore de Decisão deve ser utilizada como uma ferramenta. A chave para o sucesso da 

F
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q
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c
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 (
F

) Frequente = 3 
> 3 ocorrências/ ano 

3 (S) 6 (S) 9 (S) 

Possível = 2 
< ou = 3 ocorrências/ ano 

2 4 (S) 6 (S) 

Excecional = 1 
Máx. 1 vez em 2 anos 

1 2 3 (S) 

 
 

Baixa = 1 
Indisposição ou 
doença ligeira 

Média = 2 
Doença ou toxinfeção 
alimentar 

Alta = 3 
Doença grave ou 
morte 

  Severidade (S) 

Figura 3 -- Matriz de avaliação de risco (Dan Cake, 2015) [5]. 
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utilização das árvores de decisão é a flexibilidade e o bom senso. 

 

Estabelecimento de Limites Críticos para cada PCC (Passo 8) – Princípio 3 

Para os PCC identificados, é necessário estabelecer os respetivos limites críticos, 

entendidos estes como o valor ou critério que diferencia a aceitabilidade da não aceitabilidade.  

Os limites críticos devem ser estabelecidos e validados para cada parâmetro associado a 

um PCC. Os parâmetros associados a cada PCC devem demonstrar claramente que se encontra 

controlado (e.g. temperatura, tempo, caudal, humidade relativa, atividade da água, pH). Os limites 

(*) A etapa não constitui um Ponto Crítico. Passar à etapa seguinte. 

Figura 4 — Árvore de decisão (fonte: Dan Cake, 2015) [5]. 
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críticos devem respeitar as exigências estabelecidas legalmente, e estar em conformidade com o 

conhecimento técnico-científico existente. Sempre que possível, os limites críticos devem ser 

suportados em evidências [21]. 

Estabelecimento de um sistema de monitorização para cada PCC (Passo 9) – Princípio 4 

A monitorização é a medição ou observação programada de um PCC em função dos seus 

limites críticos. Os procedimentos de monitorização devem permitir detetar a perda de controlo do 

PCC e, idealmente, devem fornecer esta informação a tempo de efetuar ajustes e desencadear 

ações corretivas que impeçam a violação dos limites críticos e permitam manter o processo 

controlado antes que seja necessário proceder à segregação e/ou rejeição do produto (e.g. 

medições de tempo/temperatura) [6], [21]. 

Para além de se pretender medir o nível de desempenho do processo no PCC e, por 

análise de tendências, poder antecipar uma eventual perda de controlo, a monitorização tem 

também como objetivo efetuar registos que permitam evidenciar o nível de desempenho do 

sistema para dar cumprimento ao sistema da sua monitorização. Assim o plano de monitorização 

dos pontos críticos de controlo constitui o que é normalmente designado por plano HACCP. Este 

deve indicar [10]: 

̶ Os pontos críticos de controlo; 

̶ Os parâmetros de controlo associados a cada ponto crítico (e.g. tempo, 

temperatura, pH, humidade) 

̶ Os limites críticos de controlo para cada PCC; 

̶ Os métodos de monitorização dos parâmetros (e.g. sonda de temperatura, 

cronómetro); 

̶ As frequências de monitorização; 

̶ Quem é responsável pela monitorização; 

̶ As ações a tomar caso ocorram desvio aos limites críticos estabelecidos; 

̶ O local onde os dados de monitorização são registados. 

Estabelecimento de Ações Corretivas (Passo 10) – Princípio 5 

Neste passo, devem ser desenvolvidas ações corretivas específicas para quando 

ocorrerem desvios aos limites críticos de cada PCC com o objetivo de os resolver. Estas ações 
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devem assegurar que o PCC está sob o controlo. Para o controlo deve-se criar um plano de ação 

que deve detalhar: 

̶ As ações a tomar para garantir que o PCC é trazido de novo para dentro dos 

limites de controlo; 

̶ A autoridade para a definição/implementação da ação corretiva; 

̶ As ações a tomar para lidar com o produto defeituoso [21]. 

As ações adotadas devem também incluir o destino adequado dado ao produto afetado. 

Os procedimentos de desvio devem ser documentados nos registos do HACCP [6]. 

Estabelecimento de procedimentos de verificação (Passo 11) – Princípio 6 

Devem ser estabelecidos procedimentos para verificar se o Sistema HACCP se encontra 

implementado em concordância com o que está estabelecido no plano e se as ações corretivas 

necessárias foram implementadas. Também deve verificar se o plano HACCP em vigor está 

adequadamente desenvolvido e implementado, tendo em atenção os produtos e processos atuais, 

se o sistema é mantido de forma contínua e se a empresa mantém a capacidade de produzir de 

forma consistente alimentos sãos e seguros. 

O sistema de verificação da Dan Cake inclui as atividades a seguir descritas: 

A. Validação  

A validação tem como objetivo obter evidência de que os elementos do Plano de HACCP 

estão completos, os planos são eficazes para os perigos identificados e a informação técnica e 

científica de suporte aos planos de HACCP é válida. 

A validação ocorre antes da implementação do sistema para confirmar o cumprimento 

dos seguintes pontos:  

̶ Os fluxogramas são adequados para o objetivo do HACCP e foram identificados 

os perigos significativos;  

̶ Todos os perigos estão identificados;  

̶ As medidas preventivas estão identificadas para todos os perigos e são eficazes 

para os perigos identificados; os limites críticos são suficientes e controlam o 

perigo identificado; 

̶ Os procedimentos e o equipamento de vigilância são adequados e eficazes. Estão 
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incluídos processos de calibração do equipamento;  

̶ Existem medidas corretivas a tomar quando um PCC falha. 

A validação ocorre sempre que houver uma alteração de: 

 Matérias-primas; 

 Processo/Equipamento; 

 Produto; 

 Nova informação sobre potenciais perigos ou medidas preventivas; 

 Novas instruções de conservação; 

 Novas instruções de utilização pelo consumidor; 

 Resultado de auditorias; 

 Resultado de não-conformidades/reclamações/devoluções; 

A validação deve ser realizada, sempre que possível, por elementos externos à Equipa de 

HACCP ou, em caso de impossibilidade, por elementos da equipa diferentes dos responsáveis pela 

implementação da ação e/ou medida de controlo e/ou plano HACCP.  

B. Verificação 

A verificação do sistema implica as seguintes atividades: 

1. Avaliação do compromisso por parte do Grupo de Gestão no controlo da segurança 

alimentar e cumprimento dos requisitos legais do setor alimentar; 

2. Análise da documentação/registos de cumprimento dos procedimentos de Boas 

Práticas de Fabrico;  

3. Análise da documentação suporte ao desenvolvimento do Plano HACCP: 

 Descrição do produto e utilização prevista; 

 Fluxograma; 

 Identificação dos perigos;  

 Avaliação dos perigos; 

 Identificação dos PCC’s. 

A avaliação da implementação do Plano de HACCP, inclui os seguintes pontos:  

1. A forma de como o pessoal realiza as tarefas em cada etapa definida no Plano — se 

põem em prática as medidas de controlo preventivas, se cumprem os limites críticos, 

se vigiam com a frequência indicada, se cumpre as medidas corretivas quando 
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ocorrem desvios, se cumprem as Boas Práticas de Fabrico; 

2. Verificação da localização, estado e calibração do equipamento de vigilância; 

3. Verificação do cumprimento dos registos em cada etapa do processo e da avaliação 

dos resultados. Se algum resultado não está conforme deverão ser solicitados os 

registos onde se anotaram a observação da não-conformidade, assim como a medida 

corretiva. 

4. Verificação das Ações Corretivas decorrentes do tratamento de 

reclamações/devoluções de clientes.  

5. Verificação das alterações devidas a:  

 Incorporação de novos equipamentos/matérias-primas (que tenham 

provocado novos perigos);  

 Eliminação/incorporação de etapas de processo;  

 Modificação de condições ambientais;  

 Nova informação sobre potenciais perigos ou medidas preventivas;  

 Novos requisitos legais. 

6. Análise das reclamações; 

7. Análise dos resultados de ensaios ao produto acabado. Estes ensaios são utilizados 

para determinar se as operações estão sob controlo. 

C. Revisão 

A revisão do sistema HACCP, fluxogramas, levantamentos de perigos e planos HACCP é 

feita com uma frequência mínima anual. Na revisão HACCP, a equipa confirma se o sistema se 

mantém adequado, e as constatações documentadas documentando em ata HACCP. Sempre que 

não sejam identificadas alterações, não é feita revisão da documentação, porém fica documentada 

em ata de reunião a avaliação efetuada. 

Estabelecimento de um sistema de documentação e registo (Passo 12) – Princípio 7 

O Sistema HACCP é um sistema documentado. Um adequado estabelecimento da 

documentação é essencial para uma eficaz implementação do sistema HACCP. Os registos são 

evidências de realização de atividades e constituem uma importante fonte de informação para 

suportar uma adequada implementação de um sistema HACCP e assegurar a sua revisão quando 
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necessário [10]. 

A documentação e manutenção dos registos dever ser adequada à natureza e às 

dimensões da operação, bem como suficiente para assistir o empreendimento na verificação de 

que os controlos do HACCP estão eficazmente estabelecidos e sujeitos a manutenção. A orientação 

em HACCP por materiais especializados (e.g. guias HACCP específicos do setor) pode ser utilizada 

como parte da documentação, desde que tais materiais reflitam as operações alimentares 

concretas do empreendimento [6]. 

2.6  International Featured Standards  

As auditorias de fornecedor têm sido uma característica constante dos procedimentos e 

sistemas retalhistas há muitos anos. Até 2003, eram realizadas pelas áreas de garantia da 

qualidade de cada retalhista, grossista e serviços de alimentação. Com a crescente exigência dos 

consumidores, o aumento das responsabilidades dos retalhistas, grossistas e serviços de 

alimentação, o aumento das exigências legais e a globalização do fornecimento de produtos tornou-

-se essencial o desenvolvimento de um referencial uniforme de garantia da qualidade e de 

segurança dos alimentos. Além disso, era necessário encontrar uma solução para todas as partes 

interessadas visando reduzir o tempo associado à multiplicidade de auditorias [22]. 

A associação de membros da federação alemã de retalho – Handelsverband Deutschland 

(HDE) – e da sua equivalente francesa – Fédération des Entreprises du Commerce et de la 

Distribuition (FCD) – elaboraram uma norma de qualidade e segurança de alimentos para os 

produtos alimentares denominada IFS Food, cujo objetivo é permitir a avaliação dos sistemas de 

qualidade e de segurança de alimentos dos fornecedores de acordo com uma abordagem 

uniforme. Esta Norma atualmente é gerenciada pela IFS Management-GmbH, uma empresa 

pertencente ao FCD e HDE, e aplica-se a todas as etapas do processamento de alimentar [22]. 

A IFS é uma empresa sem fins lucrativos que se financia com a venda dos diferentes 

referenciais IFS [22]. 

2.6.1 IFS Food  

A IFS Food é uma norma para auditoria da qualidade e da segurança alimentar para 

produtos alimentares, com requisitos baseados na implementação do sistema HACCP e na 
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ISO 9001. Aplica-se quando os produtos são processados ou quando existe um risco da sua 

contaminação durante a embalagem primária, sendo importante para todos os fabricantes de 

alimentos, especialmente aqueles que produzem marcas próprias, visto que inclui muitas 

exigências relacionadas com o cumprimento de especificações. A primeira versão (versão 3) da 

norma IFS foi desenvolvida pelo HDE e lançada em 2003. A IFS Food versão 6 é a norma que se 

encontra em vigor tendo sido atualizada em abril de 2014 [22]. 

A IFS Food está dividida em cinco partes: 

1. Protocolo de auditoria; 

2. Lista de requisitos de auditoria; 

3. Requisitos para organismos de acreditação, certificação e auditores; 

4. Relatório de auditoria; 

5. Protocolo de auditoria IFS Food versão 6 para auditorias não anunciadas, 

Versão 1. 

Esta última parte, relativa a auditorias não anunciadas, foi adicionada em fevereiro de 

2016. 

2.6.1.1 Requisitos  

A lista de requisitos de auditoria IFS Food é extensa. Estão divididos por seis capítulos, 

conforme se indica na Tabela 3. 

O referencial IFS Food apresenta requisitos KO (knock-out), ou seja, requisitos de 

cumprimento obrigatório, sendo eles: 

 KO n.º 1: Responsabilidade da gestão de topo; 

 KO n.º 2: Sistema de monitorização dos PCC’s; 

 KO n.º 3: Higiene Pessoal; 

 KO n.º 4: Especificação das matérias-primas; 

 KO n.º 5: Cumprimento da formulação/receita do produto; 

 KO n.º 6: Gestão de corpos estranhos; 

 KO n.º 7: Sistema de rastreabilidade; 

 KO n.º 8: Programa de Auditorias Internas; 

 KO n.º 9: Procedimento de retirada e recolha de produto; 

 KO n.º 10: Formulação e documentação de Ações corretivas. 
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Tabela 3 — Requisitos de auditoria da IFS Food [22] 

Capítulo Requisitos 

1. Responsabilidade da gestão de topo 
Política da Empresa, Estrutura Corporativa, Foco no 

cliente e Revisão da gestão. 

2. Sistema de Gestão da Qualidade e 

Segurança Alimentar 
Sistema HACCP, documentação e controlo de registos. 

3. Gestão de Recursos 
Higiene Pessoal, Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI’s), formação, instalações sanitárias. 

4. Planeamento e processo produtivo 

Especificações e desenvolvimento de produto, 
Compras, Embalagem, Layout e Fluxos de processo, 

Localização da fábrica, Higiene das instalações, 
Resíduos, Controlo de corpos estranhos, Controlo de 

pragas, Receção, Armazenamento, Transporte, 
Manutenção, Equipamentos, Rastreabilidade, OGM’s e 

alergénios. 

5. Medições, Análises e Melhorias 

Auditorias internas, Inspeções à fábrica, Controlo e 
validação de processo, Calibração e verificação dos 
(Equipamentos de Monitorização e Medição) EMM’s, 

Análise de produto, Gestão das reclamações, Retirada 
e recolha de produto, Gestão de não-conformidades e 

Ações corretivas. 

6. Defesa dos Alimentos (Food Defense) 

Avaliação das medidas de segurança, Segurança da 
fábrica, Segurança pessoal e de visitantes, Inspeções 

externas. 
 

2.6.1.2 Auditoria 

Existem quatro tipos de auditoria: 

a) Auditoria inicial — é a primeira auditoria IFS Food (Alimentos) numa empresa. É 

realizada em data e hora acordadas entre a empresa e o organismo de certificação 

selecionado. Durante essa auditoria, toda a empresa é auditada, tanto em relação 

à documentação como ao processo. Além disso, todos os critérios dos requisitos 

IFS devem ser avaliados pelo auditor. No caso de uma pré-auditoria, o auditor que 

realiza essa auditoria deve ser diferente do auditor que realiza a auditoria inicial; 

b) Auditoria de acompanhamento — é necessária quando os resultados da auditoria 

antecedente foram insuficientes para possibilitar certificação. O auditor foca-se na 

implementação das ações tomadas para corrigir os KO ou não-conformidades 

Maior evidenciadas durante a auditoria anterior. Esta auditoria deve ser realizada 

num período de seis meses, no máximo, a contar da data da auditoria anterior. 
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Caso a auditoria de acompanhamento não seja realizada até este prazo, deverá 

fazer-se uma nova auditoria completa; 

c) Auditoria de renovação de certificação — são as que são realizadas após a 

auditoria inicial e atribuição de certificado. O período em que uma auditoria de 

renovação deve ser realizada está indicado no certificado. Esta envolve uma 

auditoria completa da empresa, resultando na emissão de um novo certificado. 

Todos os requisitos devem ser avaliados pelo auditor tendo atenção especial aos 

desvios e não-conformidades identificadas durante a auditoria anterior, mas 

também à eficácia da implementação das ações corretivas e preventivas previstas 

no Plano de ações corretivas resultante da auditoria anterior. 

d) Auditoria de extensão — ocorre em situações específicas, como por exemplo 

quando há novos produtos e/ou processos para ser incluídos no âmbito de 

auditoria, ou cada vez que o âmbito de auditoria necessite ser atualizado no 

certificado, não sendo necessário proceder-se a uma auditoria completa. Caso a 

auditoria esteja conforme, o certificado deve ser atualizado mantendo a data de 

vencimento do fim da validade do certificado atual. 

Devido às crescentes exigências do mercado, o Conselho da IFS e o Comité Técnico 

Internacional da IFS decidiram implementar um processo para a realização de auditorias não 

anunciadas com base na Norma IFS Food. Esta nova regra está a ser aplicada desde 1 de outubro 

de 2016. Esta opção é preferencialmente destinada às auditorias de renovação (isto é, para as 

empresas já certificadas IFS Food), mas também pode ser aplicável às auditorias iniciais, se a 

empresa preferir iniciar diretamente com uma auditoria não anunciada. Para cada auditoria de 

renovação, a empresa deve informar o seu organismo de certificação sobre a opção escolhida. 

Avaliação dos requisitos 

Durante a auditoria, o auditor avalia a natureza e o significado dos desvios e não- 

-conformidades. Para tal, estão definidos quatro níveis diferentes para a classificação do 

cumprimento dos requisitos da IFS Food, Tabela 4. 



 

 
39 

 

Tabela 4 — Níveis de classificação para cada requisito da norma IFS Food [22] 

 

No relatório da auditoria devem ser explicados os requisitos que apresentam resultados 

B, C e D. Adicionalmente a esta pontuação, o auditor pode ainda atribuir uma não-conformidade 

Maior ou um KO que retiram pontos à classificação total, mais precisamente 15 % no caso de uma 

não-conformidade Maior e 50 % caso se considere que um requisito considerado KO não foi 

implementado (D). 

2.7 British Retail Consortium  

O British Retail Consortium (BRC) é a principal associação comercial de retalho do Reino 

Unido. Em 1998, o BRC, em conjunto com participantes como a Tesco e a Sainsbury, tomou a 

iniciativa de definir critérios comuns para a inspeção de fornecedores de produtos alimentares 

com o intuito de responder às necessidades dos retalhistas do Reino Unido e dos fabricantes da 

marca, a BRC Global Standard for Food Safety  [8].  

Apesar de a norma BRC para a segurança alimentar ter começado no Reino Unido, é agora 

reconhecida globalmente. 

Para além do referencial Food Safety, o BRC possui outros referenciais mundialmente 

reconhecidos, sendo eles Packaging and Materials, Consumer Products, Storage and Distribution, 

Agents and Brokers, Retail e Training. 

Resultado Explicação Pontuação 

A 
Plena conformidade com os 

requisitos especificados na norma 
20 Pontos 

B 

Conformidade com os requisitos 

especificados na norma, com um 

pequeno desvio 

15 Pontos 

C 
Apenas uma pequena parte do 

requisito foi implementada 
5 Pontos 

D 
O requisito da norma não foi 

implementado 
— 20 Pontos 
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2.7.1 BRC Global Standards for Food Safety  

A 7 de janeiro de 2015, o BRC publicou a versão 7 do referencial Food Safety. As 

exigências da versão 7 do referencial são uma evolução das versões anteriores com enfâse 

constante no compromisso de gestão, programa de segurança alimentar com base no HACCP e 

sistema de gestão de qualidade como apoio. O objetivo desta versão é dirigir o foco da auditoria 

para a implementação de Boas Práticas de Fabrico dentro das áreas de produção, com uma maior 

atenção às áreas que tradicionalmente resultam em retiradas de produto do mercado [23]. 

O referencial BRC Food Safety é dividido pelos seguintes capítulos: 

1. Sistema de Gestão da Segurança Alimentar; 

2. Requisitos; 

3. Protocolo de Auditoria; 

4. Gestão e direção do esquema. 

2.7.1.1 Requisitos 

Os requisitos deste referencial do BRC estão divididos em 7 capítulos, conforme se indica 

na Tabela 5. 

Entre os vários requisitos deste referencial alguns foram designados como fundamentais, 

sendo que devem ser bem estabelecidos, continuamente mantidos e monitorizados contribuindo 

significativamente para a eficácia do sistema de qualidade e segurança alimentar. 

Tendo em conta a versão 7 do referencial, os requisitos fundamentais são: 

 Cláusula 1.1 – Compromisso da gestão de topo e melhoria contínua; 

 Cláusula 2 – Plano de segurança alimentar – HACCP; 

 Cláusula 3.4 – Auditorias Internas; 

 Cláusula 3.5 – Aprovação e monitorização da performance dos fornecedores e 

matérias-primas; 

 Cláusula 3.7 – Ações Corretivas e Preventivas; 

 Cláusula 3.9 – Rastreabilidade; 

 Cláusula 4.3 – Layout, Fluxo e Segregação de Produto; 

 Cláusula 4.11 – Limpeza e Higiene; 

 Cláusula 5.3 – Gestão de Alergénios; 
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 Cláusula 6.1 – Controlo de operações; 

 Cláusula 6.2 – Controlo de Embalagem e Rotulagem; 

 Cláusula 7 – Formação. 

Tabela 5 — Requisitos da norma BRC para segurança alimentar [23] 

Capítulo Requisitos 

1. Compromisso da 

gestão de topo 

Compromisso da direção, Melhoria Contínua, Estrutura organizacional, 
Responsabilidades, Autoridade de gestão. 

2. Plano de segurança 

alimentar – HACCP 

Plano de Segurança Alimentar de acordo com os princípios HACCP do Codex 
Alimentarius.  

3. Sistema de Gestão 

de qualidade e 

Segurança 

Alimentar 

Manual da Qualidade e Segurança Alimentar, Controlo de documentação, 
Preenchimento e manutenção de registos, Auditorias Internas, Aprovação e 

monitorização da performance dos fornecedores e matérias-primas, Especificações, 
Ações corretivas e preventivas, Controlo de produto não-conforme, Rastreabilidade, 

Gestão de reclamações, Gestão de incidentes, Retirada e Recolha de produto, 
Comunicação e foco no cliente. 

4. Normas relativas 

às instalações 

Segurança, Layout, Fluxo e segregação de produto, Estrutura do edifício, Serviços 
públicos (água, ar e outros gases), Manipulação de matérias-primas, Áreas fabris 
(preparação, processamento, embalamento e armazenamento), Equipamentos, 
Manutenção, Instalações para funcionários, Controlo da contaminação física e 

química do produto. 

5. Controlo de 

Produto 

Design e desenvolvimento de produto, Rotulagem, Gestão de alergénios, 
Autenticidade e reivindicação de produto, Embalagem, Inspeções e análises 

laboratoriais ao produto, Libertação de produto.  

6. Controlo de 

Processo 

Controlo de operações, Controlo da rotulagem e embalagem do produto, Controlo da 
quantidade de produto (peso, número, volume), Controlo e calibração dos EMM’s.  

7. Pessoal Formação, Higiene Pessoal, Triagem médica, Roupa de proteção (Fardas e EPI’s) 

2.7.1.2 Auditoria 

O Global Standard for Food Safety fornece às empresas uma série de opções e programas 

disponíveis para serem auditadas e certificadas. Sendo assim existem os seguintes tipos de 

auditoria [23]: 

a) Programa de auditorias anunciadas – está disponível para empresas certificadas 

e paras as que são novas na certificação. A data da auditoria é acordada com o 

Organismo de Certificação, e todos os requisitos da norma serão auditados. As 

empresas que forem bem-sucedidas na auditoria, receberão um certificado com 

uma classificação possível de A, B ou C, dependendo do número e tipo de não- 

-conformidades identificadas;  
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b) Programa de auditorias não anunciadas – existem duas opções de auditoria não 

anunciada: na opção 1 o referencial é auditado numa única visita sem 

agendamento; na opção 2 a auditoria é dividida em duas visitas, nas quais, a 

primeira não anunciada, audita predominantemente as Boas Praticas de Fabrico, 

conforme o referencial e, a segunda, anunciada, avalias os sistemas e os registos 

documentados.  

As opções de auditoria não anunciada estão disponíveis para todas as empresas, 

embora as empresas que ainda não têm certificação têm de ser auditadas no 

máximo até um ano depois do pedido. As opções de auditoria não anunciadas 

oferecem às empresas a oportunidade de demonstrar a maturidade dos seus 

sistemas de qualidade e as empresas que forem bem-sucedidas poderão obter as 

notas AA+, A+, B+, C+ ou D+, conforme o tipo e número de não-conformidades 

identificadas durante a auditoria. 

c) Programa BRC Global Markets — este programa de três etapas tem como modelo 

o programa GFSI Global Markets e é o mais adequado para as empresas que 

estão a iniciar a sua certificação no referencial e cujos sistemas de segurança 

alimentar estão em processo de desenvolvimento. O programa também se aplica 

a empresas pequenas, especialmente quando nem todos os requisitos do 

referencial podem ser viáveis ou acrescentar valor ao negócio.  

O programa permite que as empresas sejam auditadas em relação às 

necessidades específicas do referencial, identificadas como requisitos de nível 

básico ou intermediário de segurança alimentar, e obtenham o reconhecimento 

de nível básico ou intermediário antes da certificação completa. Isto permite que 

as empresas desenvolvam processos de gestão de segurança alimentar de forma 

progressiva e demonstrem o seu compromisso aos clientes. 

Classificação de não-conformidades 

O nível de não-conformidade atribuído por um auditor contra um requisito da norma é 

avaliado em relação à gravidade e risco e é baseado em provas recolhidas e observações feitas 

durante a auditoria. O referencial BRC apresenta três níveis de classificação de não-conformidades: 



 

 
43 

 

̶ Crítica — quando existe uma falha crítica que compromete a segurança alimentar 

ou um requisito legal; 

̶ Maior — quando existe uma falha substancial no cumprimento dos requisitos de 

declaração de intenções e/ou uma falha substancial no cumprimento de qualquer 

cláusula do referencial e/ou situação que, com base na evidência objetiva, levante 

uma dúvida significativa quanto à conformidade do produto; 

̶ Menor — quando uma cláusula não foi totalmente satisfeita, mas com base em 

provas objetivas, a conformidade do produto não está em causa. 

 

As classificações das não-conformidades podem ser consultadas na Tabela 6. 

O não cumprimento de um requisito fundamental, para qualquer classificação “não 

certificada”, leva à não atribuição de certificado, numa auditoria inicial ou cancelamento da 

certificação em auditorias subsequentes, o que exigirá uma nova auditoria completa para 

verificação da conformidade das falhas apontadas anteriormente. Para as restantes classificações 

só é atribuída a certificação após o envio, para o organismo certificador, das evidências do término 

das ações corretivas realizadas para a resolução das não-conformidades apontadas. 
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Tabela 6 — Classificação das não-conformidades identificadas numa auditoria BRC Food Safety  

 

2.8 Higiene na Indústria Alimentar 

O meio em que a produção de um alimento é conduzida é um fator importante na 

determinação da qualidade e segurança alimentar do produto. Um alimento não deve conter 

organismos patogénicos em níveis que possam provocar uma doença ou em níveis que possam 

reduzir o tempo de vida de prateleira do produto. No entanto, as condições necessárias ao 

crescimento microbiológico estão muitas vezes presentes na maioria dos meios de processamento 

Classificação 

(anunciada) 

Classificação 

(não anunciada) 
Crítica Maior Menor Medida corretiva 

Frequência 

de auditoria 

AA AA+   ≤5 Evidência objetiva no prazo de 28 dias 12 meses 

A A+   6 a 10 Evidência objetiva no prazo de 28 dias 12 meses 

B B+   11 a 16 Evidência objetiva no prazo de 28 dias 12 meses 

B B+  1 ≤10 Evidência objetiva no prazo de 28 dias 12 meses 

C C+   17 a 24 Evidência objetiva no prazo de 28 dias 6 meses 

C C+  1 11 a 16 Evidência objetiva no prazo de 28 dias 6 meses 

C C+  2 ≤10 Evidência objetiva no prazo de 28 dias 6 meses 

D D+   25 a 30 Nova auditoria no prazo de 28 dias 6 meses 

D D+  1 17 a 24 Nova auditoria no prazo de 28 dias 6 meses 

D D+  2 11 a 16 Nova auditoria no prazo de 28 dias 6 meses 

Não certificada  ≥1   
Certificado não atribuído; Nova 

auditoria 
 

Não certificada    ≥31 
Certificado não atribuído; Nova 

auditoria 
 

Não certificada   1 ≥25 
Certificado não atribuído; Nova 

auditoria 
 

Não certificada   2 ≥17 
Certificado não atribuído; Nova 

auditoria 
 

Não certificada   ≥3  
Certificado não atribuído; Nova 

auditoria 
 

As células a sombreado indicam zero não-conformidades. 
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alimentar [24]. 

Superfícies sujas podem ser uma fonte de patogénicos e microrganismos que deterioram 

os alimentos. Uma inadequada limpeza e desinfeção destas superfícies representa um fator de 

risco significativo na contaminação. Sendo assim, a limpeza deve ser tratada como parte integrante 

de um processo de produção [24]. 

A adequação de um programa de higienização às necessidades de cada instalação e de 

cada processo, constitui um elemento determinante na garantia da segurança alimentar sem a 

qual nenhum SQSA poderá funcionar eficazmente. Para que tal aconteça, a implementação de um 

programa de higienização pressupõe a necessidade de [4]: 

̶ Utilizar agentes de limpeza e desinfeção compatíveis com a indústria alimentar; 

̶ Estabelecer um programa de limpeza e desinfeção das instalações, dos 

equipamentos, dos utensílios e das demais superfícies, que contemple os 

procedimentos, a frequência e a responsabilidade associados às respetivas 

atividades; 

̶ Realizar testes que comprovem a eficácia do programa de limpeza e desinfeção; 

̶ Registar os desvios e as ações corretivas implementadas.  

2.8.1 Verificação da eficácia da limpeza e desinfeção 

Para uma percentagem bastante significativa de registos declarados de intoxicações 

alimentares, foi identificada a contaminação dos equipamentos, utensílios e manipuladores das 

linhas de processamento como uma das causas prováveis destas ocorrências [25]. 

Embora a inadequabilidade dos programas de higienização estabelecidos possa estar na 

origem deste tipo de ocorrências, muitas das vezes estas situações resultam de uma inadequada 

aplicação dos mesmos ao nível da frequência e ao modo como as atividades são realizadas. Por 

forma a verificar a adequabilidade dos planos de higienização estabelecidos e o seu efetivo 

cumprimento, devem ser realizadas atividades de monitorização, validação ou vigilância do 

cumprimento dos planos de higienização [4]. 

A monitorização ou vigilância das operações de limpeza e desinfeção consiste na 

comprovação de que tais operações foram realizadas corretamente e de que as instalações foram 

deixadas suficientemente limpas para prevenir possíveis contaminações cruzadas [4].  
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A monitorização permitirá detetar más práticas na realização destas operações, assim 

como possíveis focos de contaminação microbiológica. Complementarmente, os resultados da 

monitorização são úteis para a melhoria contínua das condições de higiene associadas à produção 

e para a otimização dos custos destas operações [4]. 

Vários métodos podem ser utilizados na avaliação da eficácia da limpeza e desinfeção de 

superfícies: a inspeção visual, análises microbiológicas, método ATP-Bioluminescência, entre 

outros. 

Inspeção Visual 

A inspeção visual de superfícies é um método fácil de executar. No entanto, não fornece 

informação objetiva ou assertiva acerca do nível de limpeza. O que parece estar limpo pode 

apresentar níveis consideráveis de contaminação microbiológica. 

Contudo, é o método indicado para detetar sujidades grosseiras, incluindo poeiras, e 

deverá ser utilizado como primeira etapa dum programa de monitorização [26]. 

Análise microbiológica 

A metodologia baseada em análises microbiológicas consiste em colher uma amostra, 

diretamente da superfície que se quer avaliar, através de uma zaragatoa (ou swab como também 

é conhecida) inoculando num meio com condições ótimas para o crescimento microbiológico.     

Os meios de cultura são escolhidos em função do tipo de microrganismos potencialmente 

perigosos segundo o tipo de indústria.  

Na indústria alimentar são usados, como indicadores do estado de higiene de uma 

superfície, os seguintes testes [5]: 

̶ Microrganismos a 30 ºC; 

̶ Bolores e Leveduras; 

̶ Coliformes; 

̶ Escherichia coli ; 

̶ Estafilococos coagulase-positiva; 

̶ Enterobacteriaceae. 

Estes testes são vulgarmente utilizados na avaliação da limpeza de superfícies em 

contacto com alimentos, no entanto requerem vários dias de incubação. 
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Apesar da simplicidade desta técnica, não é fácil interpretar os resultados obtidos, sendo 

necessário proceder ao desenvolvimento de critérios objetivos (e.g. limites críticos ou 

especificações) que permitam a interpretação objetiva dos resultados [4]. 

Método ATP-Bioluminescência 

Apesar da elevada fiabilidade das análises microbiológicas, tratam-se de métodos lentos 

que não permitem identificar os problemas a tempo de os corrigir antes do processo. Entre as 

técnicas que mais recentemente têm sido desenvolvidas, a bioluminescência é a que tem vindo a 

ganhar uma maior aceitação na indústria agroalimentar [4].  

O método de bioluminescência utiliza a capacidade da matéria orgânica libertar adenosina 

trifosfato (ATP), que é a principal fonte de energia de todos os organismos vivos. Esta capacidade 

é característica de bactérias, fungos e outros microrganismos, assim como de alimentos e restos 

de alimentos [27]. 

Este método é baseado na reação que ocorre naturalmente nos pirilampos. 

Essencialmente, a reação de bioluminescência é catalisada pela enzima luciferase, que usa a 

energia química da molécula de ATP para conduzir à descarboxilação oxidativa da luciferina, com 

libertação de energia em forma de luz (Figura 5) [28]. 

A luz libertada por esta reação está diretamente relacionada com a quantidade de ATP 

presente. É emitido um fotão de luz por cada molécula de ATP, pelo que a quantidade de luz 

produzida está diretamente relacionada com os níveis de microrganismos e resíduos presentes. 

Pode ser quantificada por um aparelho, o luminómetro, que fornece no momento o resultado em 

RLU (Relative Light Units) [27].  

Ao contrário dos métodos tradicionais de contagem microbiológica, o método ATP- 

Figura 5 — Reação química da deteção de ATP por bioluminescência (adaptado de Ferreira, 2012) [26]. 
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-Bioluminescência não fornece informação quanto ao tipo de microrganismo presente. Além disso, 

tal como os métodos tradicionais, necessita que sejam estabelecidos limites de controlo de forma 

que se possa avaliar qualitativamente o estado de limpeza de qualquer superfície [4].  

Vantagens 

 A simplicidade e rapidez do método permite uma implementação fácil do mesmo 

numa empresa, com mínimo compromisso de formação; 

 Ferramenta que permite acompanhar melhor o desempenho das tarefas de 

Higiene; 

 Acrescenta valor aos resultados, permitindo gerar relatórios de gestão 

preponderantes para melhoria contínua; 

 Ajuda a manter a reputação da empresa, pela rapidez com que se pode aplicar 

uma medida corretiva, permitindo manter a inocuidade de um alimento. 

 

 

 



 



 

 
49 

 

III. Monitorização de um Sistema de Qualidade e Segurança 

Alimentar 

A monitorização do sistema de qualidade e segurança alimentar implementado foi feita 

diariamente de acordo com as necessidades do próprio sistema e de acordo com as necessidades 

da empresa.  

As atividades diárias foram realizadas conforme os procedimentos do SQSA 

implementado, manual HACCP e referenciais BRC e IFS, nomeadamente: 

̶ Gestão documental e de registos do Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança 

Alimentar (SGQSA) implementado; 

̶ Monitorização do SGQSA através da elaboração de Pedidos de ação corretiva e 

preventiva; 

̶ Tratamento de não-conformidades; 

̶ Análise e resposta a reclamações de clientes e consumidores; 

̶ Monitorização dos Pré-requisitos do sistema HACCP; 

̶ Realização de Auditorias e Inspeções no âmbito do SGQSA; 

̶ Elaboração de Declarações, Certificados e outra documentação para dar resposta 

a requisitos de clientes; 

̶ Colheita de amostras (água, equipamentos, mãos e fardas de manipuladores) 

para análise laboratorial. 
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IV. Melhorias a nível do procedimento de validação da higiene 

de equipamentos/utensílios e higiene pessoal 

4.1 Metodologia 

No estudo feito a fim de melhorar o procedimento de validação de Higiene, foram colhidas 

59 amostras pelo método de ATP-Bioluminescência e pelo método de contagem microbiológica, 

nomeadamente, 31 da Família 1 (Equipamentos/Utensílios), 20 da Família 2 (Mãos dos 

colaboradores) e 8 da Família 3 (Fardas dos colaboradores). O número total de amostras e o 

número de cada Família de amostra não foi previamente determinado, resultou do PIE já 

estabelecido pela empresa, da disponibilidade do laboratório de Microbiologia e, por último, foi 

condicionado pelo tempo disponível. 

4.1.1 Amostra  

A unidade fabril de Coimbra da Dan Cake (Portugal) S.A possui 9 linhas de produção e 

cerca de 281 colaboradores ativos.  

O estudo foi dividido em três famílias de amostra, conforme o que é atualmente amostrado 

para validação da Higiene de Equipamentos/Utensílios e da Higiene Pessoal:  

 Família 1: Equipamentos e utensílios; 

 Família 2: Mãos dos colaboradores; 

 Família 3: Fardas. 

Além disso, a família de amostra 1 é ainda subdividida em dois grupos, de acordo com a 

zona produtiva: zona de pré-forno e zona de pós-forno. 

Inicialmente, o estudo foi constituído apelas pelas Famílias 1 e 2 de amostras. No entanto, 

já este estudo decorria quando foi feita uma avaliação de risco, decorrente de uma auditoria, que 

incluiu as fardas no plano de inspeção e ensaio de higiene pessoal. Deste modo, as fardas dos 

colaboradores passaram também a ser alvo da monitorização de higiene e por isso achou-se, 

também, necessário incluir neste estudo, embora que numa amostra pequena e pouco 

representativa, mas que dará pelo menos a ideia da ordem dos valores. 
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4.1.2 Procedimento de colheita de dados 

A colheita de dados foi efetuada de acordo com os dois métodos em análise, método 

tradicional de contagem microbiológica e ATP-Bioluminescência. 

Para análise microbiológica, as amostras foram colhidas utilizando:  

̶ zaragatoas de algodão esterilizadas; 

̶ tubos de ensaio estéreis com diluente (água peptonada tamponada ou solução de 

Ringer). 

Para deteção do ATP por bioluminescência foi utilizado o equipamento da marca 3M, 

composto por um luminómetro, Uni-Lite Xcel da Biotrace e o kit de swabs 3M Clean-Trace ATP 

Surface Test (Figura 6). 
 

 

Antes e depois de cada colheita, as mãos eram higienizadas com álcool a 70 % e eram 

tidas em conta as boas práticas laboratoriais de modo a manter a colheita o mais assética possível. 

As colheitas nas linhas e equipamentos eram feitas após a sua higienização. As linhas 

eram higienizadas conforme as Instruções de Segurança Alimentar (ISA) de Higiene de Instalações 

e Equipamentos implementadas (ver exemplo no Anexo A). 

Nas colheitas feitas às mãos dos colaboradores, era pedido que higienizassem as mãos 

antes da colheita por forma a avaliar a eficácia da lavagem. 

As diferentes zonas a amostrar bem como a periodicidade das colheitas foram feitas de 

acordo com o Plano de Inspeção e Ensaio de cada Família de amostra, já definido pela Dan Cake 

(Anexo B e Anexo C). 

4.1.2.1 Método tradicional de contagem microbiológica  

Utilizou-se uma zaragatoa estéril, humedecida em 10 mL de diluente. Depois, pressionou-

Figura 6 — Kit de medição de ATP por bioluminescência. 
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-se a cabeça da zaragatoa contra o interior do tubo de modo a libertar o excesso de diluente. A 

zaragatoa foi passada lenta e firmemente sobre as zonas significativas da superfície a amostrar, 

revertendo a direção entre esfregaços. A zaragatoa foi mergulhada no diluente entre esfregaços 

removendo o excesso e posteriormente colocada no tubo com diluente, partindo a sua haste abaixo 

do local onde tinha sido manipulada. 

Para superfícies irregulares e peças individuais, amostraram-se os pontos que pareceram 

mais suscetíveis de acumular microrganismos (dobras, cantos, rebordos, bicos, torneiras, potes, 

espátulas, corredores, etc.). 

Para grandes superfícies regulares (telas por exemplo) amostrou-se 10 vezes uma área de 

100 cm2.  

Para as mãos, teve-se o cuidado de amostrar os pontos mais suscetíveis de não serem 

bem lavados: espaços interdigitais, subungueais, palmas e costas das mãos. 

As amostras, após colheita, foram colocadas numa mala térmica e transportadas 

higienicamente, no menor tempo possível e a baixa temperatura, para preservar as suas 

características microbiológicas. As amostras foram analisadas num prazo de 24 h desde a 

colheita, no laboratório de microbiologia da U.F. de Coimbra. 

As amostras foram posteriormente processadas e incubadas (Tabela 7) conforme as 

instruções laboratoriais definidas pela empresa. As diluições foram feitas conforme a 

contaminação esperada. 

Tabela 7 — Diferentes meios de cultura utilizados na deteção de cada tipo de microrganismo 

Tipo de Microrganismo a detetar Meio de cultura 

Microrganismos a 30 ºC 

Plate Count Agar + Tetrazolium (Petrifilm AC) – 3M 
Plate Count Agar (PCA) + 2, 3, 5 Triphenyltetrazolium chlorid 
(TTC) -- Merck 

Bolores/Leveduras Dichloran 18 % (concentração em massa) glycerol agar (DG 18) 

Coliformes/E. coli RAPID’E.coli 2/Agar – Bio-Rad ref.ª 355-5299 

Estafilococos coag. + Gelose Baird Parker Agar RPF (BP RPF)  

Enterobactérias 
VRBG (Violet Red Bile Glucose Agar) 
TSI (Triple Sugar Iron Agar) 

 

Posteriormente foi feita a contagem das colónias nos diferentes meios de cultura e nas 

diferentes diluições. 
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O número de unidades formadoras de colónias (CFU) é dado por: número de colónias 

contadas nos meios de cultura vezes a diluição em relação à qual se efetuou a contagem. 

4.1.2.2 Método ATP-Bioluminescência 

A medição do ATP por bioluminescência foi efetuada conforme as recomendações do 

Manual de Instruções do equipamento. 

4.1.3 Procedimento de análise de dados 

4.1.3.1 Análise qualitativa da contagem microbiológica 

Os valores obtidos na contagem microbiológica foram comparados com os valores de 

referência abaixo descritos (Tabela 8), os quais determinam o valor máximo admissível para cada 

parâmetro analisado. Os valores de referência expressam-se como o número de CFU por unidade 

de volume, para superfícies irregulares e peças únicas, ou por unidade de área para superfícies 

grandes e regulares. Mediante estes valores de referência, pôde-se fazer uma avaliação qualitativa 

(conforme ou não-conforme) para o resultado da contagem microbiológica. 

Tabela 8 — Critérios de aceitação para análise microbiológica (Dan Cake, 2015) 

 Equipamentos/Utensílios (CFU/mL-1) Higiene Pessoal (CFU/mL-1) 

Parâmetro Zona Pré-forno Zona Pós-forno Toda a Zona Fabril 

Microrganismos a 

30 ºC 

103 102 103 

Bolores 102 50 50 

Leveduras 102 50 50 

Coliformes 50 10 10 

Escherichia coli <1 <1 <1 

Estafilococos coag. + ≤10 ≤10 ≤10 

Enterobacteriaceae - 10 - 

 

Estão estabelecidos critérios de aceitação para Equipamentos/Utensílios e Higiene 

Pessoal. Esses critérios, para Equipamentos/Utensílios são ainda estabelecidos de acordo com a 

zona fabril em que é feita a amostragem, zona de pré-forno e zona pós-forno.  

Estas zonas estão estabelecidas conforme a avaliação de risco que foi feita na qual se 
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concluiu que a zona pré-forno possuía menor risco uma vez que o produto ainda sofre tratamento 

térmico o que possibilita a eliminação de possíveis contaminações por microrganismos. Por sua 

vez, a zona pós-forno representa um maior risco na contaminação do produto pois o produto não 

sofre mais nenhum processo que possa eliminar possíveis contaminações. 

4.1.3.2 Estabelecimento do valor de referência de RLU 

Não existem valores de referência ou limites críticos para limpeza de superfícies 

alimentares e estabelecer um nível no qual os testes revelem falha na limpeza tem-se provado 

difícil, particularmente para testes ATP [24]. 

Desta forma, para o estabelecimento dos limites críticos para os valores de RLU foram 

considerados diferentes autores, com diferentes perspetivas de atingir esse valor de referência 

(Tabela 9 e Anexo E), por forma a comparar e avaliar o que melhor se adapta à realidade indústria 

onde se incidiu este estudo. 

Tabela 9 — Valores limite de acordo com diferentes autores 

Referência Valores limite (RLU) 

Conforme Alerta Não-conforme 

Ref. A — Recomendações 

do fornecedor do 

equipamento [29] 

<300 para zonas de baixo 
risco; 

<200 para zonas de alto 
risco 

301 a 599 para zonas de 
baixo risco; 

201 a 399 para zonas de 
alto risco 

>600 para zonas 
de baixo risco; 

>400 para zonas 
de alto risco 

Ref. B — Betelgeux, 

2016 [30] 
<VL Entre VL e VL+s >VL+s 

Ref. C -- Moore et al.,2010 

[31] e Lewis et al., 

2008 [32] 

<Valor limite para 95 %** 
das amostras 

- - 

Ref. D — Recomendações 

do fabricante de um 

equipamento de outra 

marca [33] 

Média 
Intervalo entre o valor 

conforme e não-conforme 
Média × 3 

Valor Limite (VL): 
* �� = � + √� � = ����   calculando o intervalo de confiança de X para um valor de probabilidade de 99 % 

t = valor da distribuição x de student para n-1 graus de liberdade e uma probabilidade p = 0,01 
s = desvio padrão 
n = n.º de amostras realizadas 
** Através da frequência percentual acumulada (análise do histograma de frequências) 

4.1.3.3 Análise estatística 

Os dados recolhidos foram tratados com recurso ao software estatístico SPSS Statistics 
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Version 23. 

Os valores das leituras de RLU e da contagem microbiológica foram submetidos ao teste 

de qui-quadrado (χ2), índice de concordância de kappa e regressão linear do log10 das amostras, 

ao nível de 99 % de probabilidade. 

4.2 Resultados e Discussão 

4.2.1 Determinação do valor de referência 

De forma a cumprir um dos objetivos deste estudo, fez-se a análise estatística das leituras 

de bioluminescência para determinar os valores limite, de cada família de amostra, segundo as 

diferentes metodologias de determinação. 

4.2.1.1 Análise da Família 1: Equipamentos e utensílios 

Para a análise estatística da família 1 constituída pelos valores das 31 leituras de ATP da 

superfície de Equipamentos/Utensílios, caracterizou-se a amostra através da estatística descritiva. 

Como os valores encontrados para o desvio padrão amostral e a amplitude amostral 

indicam uma grande dispersão, pesquisou-se a existência de possíveis outliers. 

Através do diagrama de boxplot, identificou-se a existência de 4 outliers em relação ao 

extremo superior, que correspondem respetivamente aos valores de RLU  iguais a 68 058, 30 436, 

15 753 e 839. 

Após retirar os 4 outliers aos 31 valores de RLU iniciais das leituras de ATP, foi efetuada 

nova caracterização da amostra, desta vez com 27 leituras de ATP. Mais uma vez, o diagrama de 

boxplot indicou a existência de um outro outlier, que corresponde ao valor de 586. Retirando todos 

os possíveis outliers prosseguiu-se com a caracterização da amostra com 26 leituras de ATP 

(Tabela 10). 

 Recorrendo à estatística descritiva da Família 1 é possível constatar que os equipamentos 

e utensílios amostrados na zona após o forno possuem um valor médio de RLU superior aos 

equipamentos e utensílios amostrados na zona antes do forno, respetivamente valores de 46,57 e 

117,89.  

Seria de esperar que antes do forno as médias de RLU fossem superiores às da zona 
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depois do forno, uma vez que se trata de uma zona onde são preparadas as massas e onde 

existem poeiras depositadas das farinhas ou resíduos de massa, que na sua flora já constituem 

microrganismos como, por exemplo, leveduras.  

Tabela 10 — Estatísticas da amostra de 26 valores de RLU da Família 1 

 

No entanto, é de realçar que todas as colheitas foram feitas após higienização e grande 

parte dos utensílios amostrados na zona pré-forno se encontravam mergulhados em solução 

desinfetante, conforme o procedimento de higienização. Sendo assim, é de esperar que os valores 

de bioluminescência sejam inferiores uma vez que os utensílios se mantêm mergulhados em 

solução desinfetante até a sua utilização.  

Fazendo toda a análise estatística da Família 1, podem ser estabelecidos os valores de 

referência de acordo com os vários autores, para as zonas de pré-forno e pós-forno (Tabela 11).  

Tabela 11 — Valores de referência em RLU para a Família 1 de amostras de acordo com os diferentes autores 

C - Conforme; A - Alerta; NC - Não-conforme 

 

Os gráficos e tabelas necessários para a obtenção dos dados podem ser consultados no 

Equipamentos/Utensílios Pré-forno Pós-forno 

N.º amostras 7 19 

Média 46,57 117,89 

Intervalo de confiança 

para 99 % 

Limite inf. 6,99 32,49 

Limite sup. 86,15 203,39 

Mediana 40 59 

Desvio padrão 28,248 129,335 

Mínimo 12 13 

Máximo 82 400 

Amplitude amostral 70 387 

Amplitude interquartil 59 188 

t 4,362 3,973 

Referência 

Valores limite (RLU) 

Pré-forno Pós-forno 

C A NC C A NC 

Ref. A <300 301 a 599 >600 <200 201 a 399 >400 

Ref. B <93 94 a 120 >121 <236 237 a 366 >366 

Ref. C <93 - >93 <401 - >401 

Ref. D <47 48 a 140 >141 <118 118 a 354 >354 
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Anexo D1. 

4.2.1.2 Análise da Família 2: Mãos 

Para a Família 2, constituída por 20 leituras de ATP procedeu-se à caracterização da 

amostra através da estatística descritiva. 

Da mesma forma que na Família 1, devido ao desvio padrão e amplitude amostral 

indicarem uma grande dispersão procedeu-se à pesquisa de possíveis outliers através do diagrama 

de boxplot. 

Verificou-se a existência de 3 outliers, para os valores de RLU, que correspondem 

respetivamente a 72 383, 61 925 e 23 031. 

Após retirar os 3 outliers aos 20 valores iniciais das leituras de ATP foi efetuada nova 

caracterização da amostra, desta vez com 17 leituras de ATP (Tabela 12).  

Tabela 12 — Estatísticas da amostra de 17 valores de RLU da Família 2 

Mãos 

N.º amostras 17 

Média 1 715,12 

Intervalo de confiança 

para 99 % 

Limite inf. 676,87 

Limite sup. 2 753,37 

Mediana 1 493 

Desvio padrão 1 465,636 

Mínimo 57 

Máximo 5 271 

Amplitude amostral 5 214 

Amplitude interquartil 1 968 

t 4,825 

 

A Família 2 apresenta uma média para a leitura da bioluminescência, em RLU, igual a 

1 715,12, superior à da Família 1. Esta diferença, pode ser justificada pelo facto de as mãos 

possuírem a sua própria flora, sendo ela transitória ou residente e sendo a última mais resistente 

à remoção com água e sabão [24]. Portanto, mesmo que as colheitas tenham sido realizadas 

sempre após higienização das mãos, é natural que a ordem de grandeza das leituras de RLU 

sejam sempre mais elevadas do que na Família 1. 

Fazendo toda a análise estatística da Família 2 podem ser estabelecidos os valores de 
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referência de acordo com os vários autores, para as zonas de pré-forno e pós-forno (Tabela 13). 

Os gráficos e tabelas necessários para a obtenção dos dados podem ser consultados no 

Anexo D2. 

Tabela 13 — Valores de referência RLU para a Família 2 de amostras de acordo com os diferentes autores 

Referência Valores limite (RLU) 

C A NC 

Ref. A N/A* N/A N/A 
Ref. B <3430 3431 a 4895 >4896 
Ref. C <5273 - >5274 
Ref. D <1715 1715 a 5145 >5145 

N/A — Não aplicável; 

*os valores recomendados pelo fornecedor do equipamento são apenas aplicáveis a superfícies. 

4.2.1.3 Análise da Família 3: Fardas 

Da mesma forma que para as famílias de amostra anteriores, para a família 3 constituída 

por 8 leituras de ATP procedeu-se à caracterização da amostra através da estatística descritiva 

(Tabela 14). 

Tabela 14 — Estatísticas da amostra de 8 valores de RLU da Família 3 

Fardas 

Nº amostras 8 
Média 3 063,50 
Intervalo de confiança 

para 99 % 

Limite inf. 542,47 
Limite sup. 5 584,53 

Mediana 3 160,50 
Desvio padrão 2 037,599 
Mínimo 513 
Máximo 5 874 
Amplitude amostral 5 361 
Amplitude interquartil 4061 
t 4,252 

 

A Família 3 mostrou ser a família de amostras com a média mais elevada de valores de 

RLU, concretamente 3 063,5. As colheitas foram feitas às fardas que os colaboradores tinham 

vestidas, as quais já poderiam conter vestígios da manipulação do produto, o que poderá ter 

influenciado a que seja a família com a média mais elevada. Além disso, os têxteis podem ser 

porosos e conter superfícies irregulares o que facilita a acumulação de microrganismos na sua 
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superfície [34]. 

Através da análise do diagrama de boxplot verificou-se que não existem possíveis outliers. 

Fazendo toda a análise estatística da Família 2 podem ser estabelecidos os valores de 

referência de acordo com os vários autores, para as zonas de pré-forno e pós-forno (Tabela 15). 

Os gráficos e tabelas necessários para a obtenção dos dados podem ser consultados no 

Anexo D3. 

Tabela 15 — Valores de referência RLU para a Família 3 de amostras de acordo com os diferentes autores 

Referência Valores limite (RLU) 

C A NC 

Ref. A N/A* N/A N/A 
Ref. B <6127 6128 a 8163 >8164 

Ref. C <6258 - >6258 
Ref. D <3064 3065-9191 >9192 

*N/A (Não Aplicável) – os valores recomendados pelo fornecedor do equipamento são apenas aplicáveis a superfícies 

 

Segundo Shimoda et al. (2015) e Shama e Malik (2013), a superfície de onde é retirada 

a amostra influencia a leitura de RLU e os resultados obtidos neste estudo comprovam isso 

mesmo. A acumulação de ATP depende das propriedades físicas do material de superfície, assim 

como as cargas elétricas e a rugosidade [34, 35]. 

Mediante os diversos métodos disponíveis para estabelecer um limite de referência para 

o luminómetro, que permita avaliar a limpeza de determinada superfície [29, 32] foram definidas 

as avaliações de conforme e não-conforme para cada família de amostra. Além disso, três dos 

quatro métodos de estabelecimento de limites de referência permitiram ainda, dentro dos 

conformes, estabelecer uma avaliação de alerta que se mostra útil para a aplicação das devidas 

medidas corretivas. 

Para as famílias 1, 2 e 3 puderam ser estabelecidos os valores de referência apresentados 

na Tabela 11, Tabela 13 e Tabela 15, respetivamente. A referência A (recomendações do 

fornecedor do equipamento) só permitia estabelecer valores de referência para superfícies, e por 

isso não foram calculados limites com esta referência para as famílias 2 e 3. 

De acordo com os valores de referência encontrados com cada método foi possível fazer 

uma avaliação qualitativa de cada família em relação à conformidade ou não-conformidade dos 

seus resultados.  
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Diferentes sistemas de monitorização de higiene, avaliam a limpeza das superfícies 

detetando a presença de diferentes componentes associados a qualquer contaminação residual 

de uma superfície [24]. 

4.2.2 Comparação da conformidade obtida através das diferentes 

referências de limites RLU e conformidade obtida pela microbiologia  

Quando um novo método de monitorização de higiene se torna disponível para a indústria 

alimentar, a sua eficiência é suscetível de ser comparada com a atual metodologia, a qual na 

maioria dos casos é a contagem microbiológica [24].  

A forma como um novo método será incorporado no programa de monitorização de higiene 

de uma empresa, irá normalmente depender do grau de correlação entre os resultados obtidos 

com o novo método dos resultados obtidos com as técnicas tradicionais [24]. 

Embora as opiniões variem na literatura, existem, no entanto, alguns estudos que 

apresentam evidência de que existe uma correlação entre os dois métodos [34, 36, 37]. Esses 

estudos vêm comprovar a correlação significante (p < 0,01) que o teste χ2 (Tabela 16) revelou 

entre o método de ATP e os testes de microbiologia tradicionais. 

Através deste teste, a referência C mostrou ser, entre todas as outras referências de 

estabelecimento de limites críticos, a que melhor se relaciona com o método de contagem 

microbiológica. 

Tabela 16 — Avaliação da relação dos dois métodos pelo teste de qui quadrado 

ATP vs Micro Valor de χ2 Graus de liberdade valor de p 

Ref. A 7,127 1 0,008 

Ref. B 9,525 1 0,002 

Ref. C 15,046 1 0,000 

Ref. D 11,005 1 0,001 

 

O índice de concordância de kappa (Tabela 17) revelou que existe uma concordância 

moderada entre o método de ATP-bioluminescência e o método de contagem microbiológica. Além 

disso, como se pode ver na tabela 19, a referência C mostrou ser, mais uma vez, a metodologia 

de determinação de limites críticos que produz uma avaliação da conformidade de limpeza mais 
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concordante com o método de contagem microbiológica, 56,3 % de concordância.  

Porém, o valor máximo de concordância obtido foi inferior ao referenciado por Moore e 

Griffith (2002), onde feito um estudo no mesmo tipo de indústria (pastelaria), se obteve uma 

percentagem de concordância de 89 % [24]. 

Tabela 17 — Percentagem de concordância entre os métodos ATP-Bioluminescência e o método de microbiologia 

 Ref. A Ref. B Ref. C Ref. D 

Microbiologia 52,7 % 44,1 % 56,3 % 47,9 % 

 

Pode-se dizer que a referência C como metodologia de determinação dos limites críticos, 

mostra ser a que melhor se correlaciona com o método de microbiologia e por isso, a que será 

mais indicada para futura aplicação do método por parte da empresa. 

4.2.3 Comparação das leituras de Bioluminescência com a contagem de 

microrganismos 

Um sistema de monitorização baseado na medição de ATP não tem capacidade de 

precisar a quantidade presente de um determinado microrganismo pois o método avalia a 

quantidade de ATP presente em determinada superfície e a quantidade de material orgânico 

presente como um todo [38]. 

Por forma a avaliar a relação da leitura de luminescência de uma determinada amostra 

com a contagem de diferentes microrganismos, foi construído um gráfico de dispersão para o 

logaritmo dos valores de CFU dos diferentes tipos de microrganismos versus o logaritmo dos 

valores de RLU, uma vez que ambos os métodos não possuem uma distribuição normal [39]. 

A comparação das leituras de luminescência com a contagem microbiológica permitiu 

comprovar que o sistema de monitorização baseado na medição de ATP é capaz de detetar uma 

grande variedade de organismos procarióticos e eucarióticos que podem ser encontrados numa 

indústria alimentar [40].  No entanto, comprova-se pelos resultados obtidos, que a sensibilidade 

da deteção varia entre os diferentes substratos. Tal como é evidenciado na Figura 7, as bactérias 

são fracamente detetadas relativamente aos outros parâmetros microbiológicos. 
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Na Figura 7, também, pode ser observado que existe uma maior relação entre as leituras 

de RLU e a contagem de microrganismos totais, em CFU, (R 2=0,562). Pode-se ainda dizer que 

existe uma maior relação entre as leituras RLU e a contagem de fungos (R 2=0,498), do que com 

bactérias (R 2=0,019).  

Turner et al. (2010) e Moore et al. (2001) revelaram que na ausência de resíduos 

alimentares, a técnica de ATP-bioluminescência é apenas capaz de detetar, concentrações 

celulares, como CFU, na ordem de 103 cm- 2. Em comparação, o método tradicional de 

microbiologia é capaz de detetar <10 cm- 2. Tal fenómeno pode ser explicado pelo facto de a 

solução de luciferina-luciferase contida no tubo onde se coloca a zaragatoa, que tem como 

finalidade a lise da parede celular por forma a libertar ATP, não quebrar eficazmente as bactérias 

Bactérias 

Figura 7— Gráficos de dispersão CFU/mL-1 versus RLU para Microrganismos totais (R 2= 0,562); Fungos (R 2 = 0,498); Bactérias 
(R 2=0,019). 

Microrganismos totais Fungos 
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gram-negativas [40, 41].  

Uma consideração adicional acerca de sistemas de deteção de bactérias baseados em 

ATP é o facto de as células de bactérias não conterem uma quantidade consistente de ATP. A 

concentração de ATP, por célula, varia entre espécies de bactérias, de célula para célula dentro 

da mesma espécie e entre diferentes etapas do ciclo celular de uma bactéria [38]. 

Um outro parâmetro, para o qual foi comprovada a sua influência na medição de ATP, foi 

a presença de resíduos  químicos resultantes dos processos de limpeza [38]. Apesar de este 

parâmetro não ter feito parte do âmbito deste estudo, deve ser tida em conta a sua possível 

influência nos resultados. 

Apesar de o método de ATP-Bioluminescência possuir várias limitações e os seus 

resultados não conseguirem ser diretamente relacionados com o tipo e a quantidade de um 

determinado microrganismo presente numa superfície, as leituras de Bioluminescência têm 

mostrado identificar níveis inaceitáveis de microrganismos [31]. 

Além disso, a capacidade de um programa de limpeza reduzir a totalidade dos resíduos 

orgânicos para um nível aceitável pode ser usada como um indicador da sua capacidade de reduzir 

contaminação microbiológica. Qualquer programa de limpeza que não consiga devolver resultados 

baixos de ATP é improvável que consiga remover potenciais patogénicos da superfície e, assim, 

mostra não ter sido eficaz na sua totalidade [31]. 

Posto isto, o método de ATP-Bioluminescência mostrou ser capaz de avaliar a eficácia de 

um programa de limpeza embora não possa substituir o método de contagem microbiológica. Uma 

vez que reduz drasticamente o tempo de espera relativamente ao método microbiológico, este 

novo método, pode ser utilizado para validar a limpeza de determinada superfície, permitindo 

estabelecer de imediato as medidas corretivas necessárias, como por exemplo, nova higienização 

da superfície. 

Os resultados desta investigação suportam as conclusões de Moore e Griffith (2002) que, 

afirmam que para um benefício máximo, os métodos visual, microbiológico e ATP- 

-Bioluminescência devem ser combinados, resultando na produção de uma estratégia de 

monitorização de limpeza integrada [24]. 

O método de ATP-Bioluminescência poderá ser útil como ferramenta de sensibilização da 

correta limpeza das linhas, para validar a eficácia de determinado produto de limpeza 

comparativamente com outro, ou substituir o método visual de verificação da limpeza nos 
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arranques de linha. 

Contudo, o método microbiológico, por contagem de CFU em placa, deverá ser mantido 

para validar o estado de higiene de uma linha ou manipulador conforme o PIE. Apesar de ser mais 

demorado, este é importante, não só na monitorização da presença de baixas contagens de 

microrganismos, mas também, para validar e verificar as metodologias no âmbito do sistema 

HACCP e identificar perigos microbiológicos específicos. 
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V. Conclusões 

O estágio curricular, no âmbito do qual esta dissertação de mestrado foi realizada, 

decorreu conforme o esperado e foi cumprido o objetivo principal de compreender o 

funcionamento de um Sistema de Qualidade e Segurança Alimentar. Foram adquiridos com 

sucesso os conhecimentos de monitorização e gestão de um SQSA baseado nos referenciais BRC 

e IFS. 

Relativamente ao estudo da aplicabilidade do método de ATP-Bioluminescência, pôde-se 

concluir que embora este método possua uma relação com o método tradicional de microbiologia, 

um não poderá substituir o outro. 

Devido ao curto tempo que este estudo teve, foi colhido um número reduzido de amostras. 

Por forma a melhor perceber o método de ATP-Bioluminescência, a melhor maneira de o integrar 

na empresa em questão e, por forma, a determinar os valores de referência que melhor se 

adaptem à sua realidade recomenda-se que se continue com a colheita de dados a fim de se criar 

um histórico representativo das famílias de amostra. 

Concluindo pelo facto de um SQSA ter como objetivo a melhoria contínua, é necessário 

um acompanhamento rigoroso e constante, procurando também adaptar o sistema às novas 

realidades tecnológicas e às novas exigências do mercado. 
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Anexo A – ISA – Higiene de Instalações e Equipamentos (Exemplo) 
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Anexo B – PIE de Higiene de Equipamentos e Utensílios  
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Anexo C – PIE de Higiene Pessoal 
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Anexo D – Histograma de Frequências cumulativas 
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Mais 0 100,00% 
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D2. Família 2 
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57 1 5,88% 
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5273 2 100,00% 
Mais 0 100,00% 
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Anexo E – Tabela de valores de referência para o método de ATP-Bioluminescência 

fornecida pelo fornecedor do equipamento 
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