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Resumo 
Desenvolvido ao abrigo do Mestrado em Bioquímica da Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto, este relatório resultou do estágio realizado ao longo de nove 

meses no centro de produção de Leça do Balio da empresa Unicer Bebidas, SA. O 

projeto tinha em vista a otimização dos programas de CIP em alguns pontos do centro, 

dedicado à produção de cervejas e de sidra. 

A qualidade do produto final, na indústria alimentar, depende de inúmeros fatores, 

no entanto, pelo cumprimento de normas de higiene e segurança alimentar é possível, 

no caso deste trabalho, obter cerveja com as propriedades organoléticas desejadas e 

cujas propriedades se prolonguem por um longo período de tempo. 

Assim, foram acompanhados diversos programas de CIP em quatro estações de 

CIP distintas, distribuídas por dois setores, a Adega e a Mini-Fábrica. O primeiro setor 

é caraterizado por equipamentos de elevada dimensão e essenciais à produção de 

cerveja industrial. O segundo setor, por sua vez, está destinado a cerveja artesanal, 

cujo consumo se encontra em franco crescimento. 

Desta forma, os objetivos do estágio passaram pelo ajuste destas estações de 

CIP às necessidades da empresa, pela diminuição dos efluentes e fosfatos libertados 

e pela rentabilização dos processos. Adicionalmente, pela validação e implementação 

das metodologias a novos equipamentos, para primeira e posteriores utilizações. 

Com base nos resultados obtidos, foi possível implementar novas metodologias 

em estações distintas, cujas alterações permitiram a concretização dos objetivos 

individuais e coletivos de cada projeto e do estágio. 
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Abstract 
Developed in the course of the Master in Biochemistry in Faculdade de Ciências of 

Universidade do Porto, this report it’s the result of an internship of nine months at the 

production center of Leça do Balio from Unicer Bebidas, SA’s company. The goals of 

this project were the optimization of the CIP programs at some areas of this production 

center, dedicated to the production of beer and cider. 

The quality of the final product, at food industry, depends of many factors, but by 

performing the right hygiene and safety procedures adjusted to its own it’s possible, in 

the case of this report, to make beer with the ideal organoleptic properties and which 

flavor can last for a long period of time. 

In order to accomplish this aim, were followed some CIP programs in four different 

CIP stations, two of them from Adega and the others two from Mini-Fábrica. The first 

sector it’s characterized for its big equipment’s and essentials to produce beer in a very 

large scale. The second sector, smaller, it’s used to produce craft beer, which 

consumption is rapidly increasing. 

This way, the goals of this internship were, in one hand, the adjust of the working 

CIP programs from this stations to the real needs of the company, decreasing the 

effluents and it’s phosphates levels. On the other hand, were the validation and 

implementation of CIP programs at new equipment.  

Due to this internship, and the results observed, it was possible to implement new 

methodologies, which alterations allowed the accomplishment of the singular and 

collective stablished goals. 
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1. Apresentação do Projeto 
1.1. Localização do Estágio 

Este estágio foi realizado no Centro de Produção de Leça do Balio da empresa 

Unicer Bebidas, S. A., nomeadamente, nos Serviços Técnicos do departamento de 

Qualidade, Ambiente e Segurança. 

A Unicer é uma empresa maioritariamente portuguesa em virtude da presença do 

Grupo VIACER (BPI, Arsopi e Violas), que detém 56% do capital, sendo os restantes 

44% detidos pelo Grupo Carlsberg, cuja sede sita em Copenhaga, na Dinamarca. 

Além do centro de produção de cerveja de Leça do Balio, a Unicer possui mais 14 

centros, direcionados para os outros setores de atividade da empresa, empregando 

mais de 1300 colaboradores.  

O foco de atividade da Unicer reside na produção de bebidas. É a maior empresa 

do setor em atividade em Portugal e líder de mercado na comercialização de cerveja, 

água com gás e sidra. Contudo, produz também refrigerantes e vinhos. Exerce, ainda, 

funções na produção e comercialização de malte, bem como do turismo, pela gestão 

dos Parques Lúdico-Termais de Vidago e Pedras Salgadas. E, embora a maior fatia 

dos seus produtos seja destinada a Portugal, internacionalmente exerce atividade em 

mais de 50 países dispersos por 5 continentes, sendo a internacionalização uma 

grande aposta, atualmente.  

1.2. Objetivos 
Enquanto empresa comercializadora de bens alimentares certificada, a Unicer 

deve garantir a manutenção da qualidade e da segurança dos seus produtos. 

Indissociável desta certificação está a manutenção da higiene e da segurança nas 

mais diversas áreas e procedimentos realizados internamente. Com efeito, um ponto 

fundamental passa por garantir que, no decorrer do processo de produção de cerveja, 

não existem procedimentos que incorram na perda da qualidade do produto. Esta 

garantia, em parte, é assegurada pelos programas de higienização, designados de 

Cleaning In Place (CIP). 

Neste âmbito, os objetivos definidos para o estágio passaram por: 

1. Diminuir a quantidade de fosfatos produzidos na empresa nos processos 

de higienização e otimizar os programas de CIP nas novas condições; 

2. Implementar um novo programa de CIP específico para bebidas com 

aromas; 
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3. Reduzir o consumo de recursos nos programas de CIP; 

4. Implementar e validar programas de CIP em novos equipamentos. 
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2. Introdução 
2.1. Cerveja 

O tema deste estágio, bem como a Unicer são indissociáveis de marcas de 

cerveja como Super Bock, Cristal, Carlsberg e Cheers. A primeira é a marca de 

cerveja portuguesa mais vendida a nível nacional, e internacional, e a única no 

mercado com 36 medalhas de ouro no concurso internacional Monde Selection da la 

Qualité.1 

Cerveja é a quinta bebida mais consumida no mundo, só antecedida pela água, o 

chá, o leite e o café, e, portanto, a bebida alcoólica mais consumida. É, 

provavelmente, a bebida alcoólica mais antiga, datando do ano 8000 AC, existindo, 

inclusive, evidências que na Mesopotâmia, cerca de 3500 AC, era uma bebida popular 

em virtude das suas aparentes propriedades terapêuticas e a sua segurança na 

ingestão, face à água, uma vez que o processo de fermentação permitia eliminar 

agentes patogénicos. Segundo a Lei da Pureza da Bavaria Alemã é uma bebida 

alcoólica fermentada feita a partir de cereais maltados, água, lúpulo e levedura. 

Consequentemente, distingue-se das restantes bebidas fermentadas pelo facto dos 

açúcares fermentáveis derivarem de amido e não de açúcares de fruta.2,3 

2.2. Produção de Cerveja 
O processo de produção de cerveja é de base biotecnológica e pode ser dividido, 

sucintamente, em cinco etapas principais, nomeadamente, a maltagem, a produção e 

processamento de mosto, fermentação, maturação e acabamento da cerveja e, por 

fim, a embalagem. Destas, no Centro de Produção de Leça do Balio, são realizadas as 

últimas quatro, esquematizadas na Figura 1. 

Após a seleção da variedade de malte para produzir a cerveja, este é moído e é 

colocado numa caldeira com água adequada para a produção de cerveja. Nesta 

caldeira são estabelecidos diversos patamares de temperaturas e tempos de repouso, 

por forma a maximizar a extração dos nutrientes existentes no grão e a sua dissolução 

na água.  No final, é removida a porção sólida, denominada de drêche, no filtro de 

placas e o mosto doce é colocado numa caldeira de ebulição, onde permanece a uma 

temperatura na ordem dos 100ºC por períodos de 60 a 90 minutos e no decorrer do 

qual é adicionado lúpulo. Terminado este processo, o mosto é decantado, arrefecido, 

arejado e colocado numa cuba de fermentação. 

Nesta fase é semeada a levedura e o processo de fermentação é acompanhado 

pela monitorização de diversos parâmetros, ao longo de, aproximadamente, 7 dias. 
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(1) 

Durante este período, ocorrem reações metabólicas complexas na levedura, que 

culminam na transformação do mosto em cerveja, como resumido na equação 1, pela 

formação de dióxido de carbono e etanol. 

 

Figura 1 - Esquema do processo de produção de cerveja e enchimento, homólogo ao que se realiza no Centro de 
Produção de Leça do Balio da Unicer. Esquema adaptado2 

C6H12O6 → 2 CO2 + 2 CH3CH2OH + ATP 

Uma vez terminada a fermentação, a levedura é removida, a cerveja é 

centrifugada, é filtrada e é ajustado o seu conteúdo em etanol e dióxido de carbono. 

No final, é pasteurizada e é feito o enchimento, estando pronta para ser consumida. 

2.3. Higienização (CIP) 
A necessidade de higienização na indústria cervejeira, pela natureza e 

características do produto final, embora possa parecer de menor importância, não 

deve ser esquecido que a cerveja deriva da fermentação do mosto que, por sua vez, 

constitui um meio rico em aminoácidos e açúcares fermentáveis. Esta riqueza de 

nutrientes, essenciais à levedura para produzir cerveja, constitui, também, um 

ambiente ideal a microrganismos hospedeiros que, além de contaminarem a cerveja, 

podem levar à formação de compostos com aromas desagradáveis e indesejáveis.  

No entanto, o ambiente hostil da cerveja, por si só, não é suficiente para garantir a 

impossibilidade de contaminações por agentes patogénicos. Com efeito, e à 

semelhança da restante indústria alimentar, a higienização dos equipamentos é 

essencial à qualidade da cerveja.4 
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Nas grandes cervejeiras, bem como noutras indústrias de grande dimensão, o 

processo é realizado por um sistema CIP, do inglês Cleaning In Place, o que não é 

mais que um método de limpeza automatizado ao qual se recorre por forma a remover 

a sujidade e os microrganismos existentes nas tubagens, tanques, cubas, e no 

equipamento em geral, que, direta ou indiretamente, está em contacto com a cerveja, 

sem a necessidade de desmontar estas mesmas estruturas.5,6  

Em suma, é de primordial importância a aplicação de técnicas e metodologias de 

higienização na indústria alimentar por forma a garantir a correta manutenção dos 

equipamentos e, acima de tudo, a manutenção da qualidade desejada para o produto 

final que chegará às redes de distribuição e consumidor final. 

2.3.1. Vantagens e Desvantagens do Sistema de CIP 

A introdução das técnicas de CIP, em meados dos anos 50 na indústria dos 

lacticínios permitiu um avanço na qualidade da higienização na indústria alimentar, 

bem como na qualidade das condições de trabalho, dado que até então os 

trabalhadores realizavam todo o trabalho de forma manual. Na Tabela 1 estão 

sintetizadas as principais vantagens em recorrer a este tipo de procedimento.4,7,8 

Tabela 1 – Principais vantagens para a utilização de uma instalação automática de CIP em detrimento da lavagem 
manual 

Vantagem Descrição 
Aplicável a todo o tipo de 
equipamentos 

Pode ser aplicado a tanques, linhas, filtros, centrifugas, entre 
outros, alterando as condições. 

Redução do trabalho 
manual e físico 

Menor exigência física e menos tempo despendido por parte 
dos trabalhadores no processo. 

Replicabilidade O facto de ser uma técnica automatizada e programável via 
computador, permite o aumento da eficácia, assim como 
garante a reprodução dos resultados. 

Aumento da eficácia A não necessidade de desmontar e montar o equipamento, 
bem como a possibilidade de aumentar as concentrações das 
soluções de limpeza e as respetivas temperaturas, permite a 
diminuição da possibilidade de contaminação, bem como 
garante um amento da eficiência de higienização.  
A simples eliminação do processo de montagem e 
desmantelamento do equipamento permite a diminuição do 
tempo total que o processo toma. 

Rastreabilidade do 
processo 

A automatização e o recurso a sistemas informáticos permite a 
documentação dos ciclos de limpeza e das suas condições, o 
que possibilita a deteção de não conformidades. 

Manutenção da qualidade 
dos equipamentos 

A correta higienização aliada à diminuição da frequência de 
desmantelamento dos equipamentos prolonga a vida útil dos 
mesmos. 

Minimização do impacto 
ambiental 

A introdução de um sistema fechado permite a reutilização e 
recuperação de água e agentes de limpeza, o que reduz os 
efluentes e a energia despendida. 
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Poupança A redução da mão-de-obra, do consumo de água e agentes de 
limpeza, bem como do material não conforme traduz-se na 
redução de custos e, consequentemente, numa rentabilização 
geral do processo. 

Segurança no trabalho A redução da interação dos trabalhadores com equipamento 
pesado, tal como com agentes de limpeza abrasivos e 
agressivos, constitui uma diminuição substancial na 
probabilidade de acontecerem acidentes. 

 

À semelhança de todas as técnicas, há desvantagens na utilização deste tipo de 

procedimentos que não devem ser descartadas, algumas apresentadas na Tabela 2. 

De ressalvar que, embora os custos iniciais de instalação sejam, de facto, elevados, 

as poupanças que este tipo de sistemas promove é tão significativo que o retorno é 

feito em, aproximadamente, um ano. Assim, fica claro que, no geral, estas técnicas 

permitiram um avanço geral na indústria alimentar, quer a nível da produção, quer a 

nível da segurança garantida por parte dos produtores para com os consumidores. 4,7,8 

Tabela 2 – Principais desvantagens da higienização realizada por estações de CIP na indústria face a métodos mais 
manuais 

Desvantagem Descrição 
Custos elevados de 
instalação 

A instalação e o desenho da planta do sistema, pelo facto de 
ser exclusivo para cada empresa/construção e indústria, 
acarreta um aumento dos custos de um equipamento que já é 
de preço elevado. Por outro lado, a validação da qualidade do 
processo deve ser atestada, levando a um consumo de 
recursos humanos e temporais. 

Impossibilidade de 
remover depósitos 

A incorreta higienização, ao longo do tempo, promove a 
formação de depósitos que são mais difíceis de monitorizar e 
remover. 

Inflexibilidade Os sistemas de CIP e os respetivos programas, normalmente, 
são fixos e desenhados para uma área e processo específico, 
pelo que não é possível transporta-los e aplica-los livremente 
em toda a fábrica. 

 

2.3.2. Sistemas CIP e a Produção de Efluentes 

Os sistemas de higienização, nomeadamente os sistemas de CIP, não são 

passiveis de aplicação de regras rígidas nem transversais às diversas empresas, 

mesmo que da mesma indústria, em virtude da variação da composição do produto 

final e da respetiva formulação. Adicionalmente, a planta da empresa, assim como a 

organização dos equipamentos, variam, não só em dimensão, como na disposição das 

mesmas, exercendo uma forte influência no funcionamento e planeamento dos 

programas de CIP. Consequentemente, existem diferentes tipos de sistemas, de 
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complexidade variável, que permitem a correta adequação à empresa na qual estão 

inseridos. 

Existem, desta forma, diferentes sistemas cujo funcionamento reflete a sua 

classificação e ajuste aos equipamentos aos quais são aplicados. Estes podem 

reutilizar água, detergentes e outros agentes químicos, ou despreza-los após uma 

única aplicação. Por outro lado, um mesmo sistema de CIP pode, em determinadas 

circunstâncias, ser adequado para mais que um tipo de equipamento. Devem, no 

entanto, ser tidos em conta fatores económicos que justifiquem a seleção de um 

sistema em detrimento dos demais.5,9 

Sistemas de CIP Com e Sem Recuperação 

Os sistemas de CIP, homologamente à limpeza manual, não são corretamente 

executados sem recurso a agentes de limpeza adequados para os resíduos a 

remover. Contudo, e pelo facto de esta higienização ser realizada por meio de 

sistemas automáticos associados a tubagem e tanques fechados, é possível recuperar 

diferentes componentes no decorrer do ciclo. Desta forma, podem distinguir-se dois 

tipos de sistemas, os sem recuperação de agentes de limpeza e, como tal, mais 

simples, e os sistemas de armazenamento e recuperação. 

Sistemas CIP Sem Recuperação (em inglês, single use) 

Este tipo de sistemas é, como supracitado, o mais simples e, consequentemente, 

o mais barato de instalar. Neste, são utilizados detergente e água dos diferentes 

passos uma única vez, sendo, posteriormente, rejeitado o volume total. Desta forma, é 

necessário um único tanque de doseamento. Eventualmente, pode adicionar-se um 

permutador de calor, no caso de serem necessárias temperaturas mais elevadas, 

podendo os detergentes ser adicionados a esse mesmo tanque, ou diretamente na 

linha. 

Contudo, e pelo facto de não haver qualquer tipo de reaproveitamento dos 

componentes, a produção de efluentes, o gasto de água e recursos é elevado, 

podendo ser um método, desnecessariamente, dispendioso. Com efeito, este tipo de 

CIP é aplicado apenas onde há elevado risco de contaminação cruzada e onde a 

pureza do produto deve ser a mais elevada possível, como, no caso da indústria 

cervejeira, na propagação de linhagens de levedura. Pode, ainda, constituir um 

sistema vantajoso no caso de algum dos componentes utilizados no programa ser 

perecível, ou passível de apenas uma aplicação. 
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Sistemas CIP Com Recuperação Parcial ou Total  

A redução de efluentes por parte das empresas surge como uma necessidade 

económica e ambiental. Por conseguinte, os sistemas com recuperação mais simples 

derivam dos sistemas anteriores, aos quais se adiciona um outro tanque, que 

armazena a água do enxaguamento final. Esta é, posteriormente, utilizada, no 

programa de CIP seguinte, para fazer o enxaguamento inicial. 

Um sistema mais avançado de recuperação implica, pelo menos, 3 tanques, 

acarretando um aumento considerável do custo de instalação face ao necessário para 

um sistema sem recuperação. Neste caso, homologamente ao anterior, recorre-se a 

um tanque para a recuperação da água do enxaguamento final, mais um por cada 

agente de limpeza diferente que se queira recuperar. Deve ser, ainda, adicionado um 

outro para água limpa. Neste caso, além do tanque de água recuperada, e em virtude 

de se recuperarem agentes de limpeza, é necessário garantir que exista um tanque 

com água de qualidade equivalente à de consumo humano e passível de ser usada 

pelas bombas de CIP para o enxaguamento destes mesmos agentes de limpeza. 

Estas bombas promovem a circulação dos agentes de limpeza a elevada velocidade 

pela linha e equipamentos, de forma constante, razão pela qual raramente se recorre 

ao fornecimento direto por parte da rede, que não tem um caudal fixo. Finalmente, os 

tanques de detergente devem ser específicos para que haja controlo da concentração 

do próprio agente de limpeza, bem como evitar as misturas com outros componentes, 

garantindo a elevada qualidade da higienização e a manutenção dos constituintes do 

sistema de CIP. 

Um sistema típico de CIP com recuperação total clássico tem 4 tanques - o de 

água limpa, o de água recuperada, e dois para agentes de limpeza, um ácido e um 

alcalino. Por forma a garantir as concentrações desejadas dos agentes de limpeza, 

são colocados circuitos de recirculação nos tanques, nos quais se instalam 

condutivímetros que permitem controlar e dosear estes componentes. Por outro lado, 

podem ser adicionados, quer na linha, quer nos próprios circuitos de recirculação dos 

tanques, permutadores de calor que permitem o aquecimento das soluções. No caso 

de serem adicionados aos tanques, constituem um importante fator de poupança 

energética e temporal face aos sistemas sem recuperação, que têm de realizar este 

passo a todas as soluções que o exijam, sempre a partir da temperatura de 

fornecimento da rede. 
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2.3.3. Sistemas CIP Centralizados ou Descentralizados 

Os sistemas CIP podem, também, ser classificados em função da possibilidade de 

serem adstritos a um determinado tipo de equipamento ou até mesmo zona do 

processo, ou vários. Tal pode acontecer em consequência da impossibilidade destes 

serem transportados, ou mesmo pela incompatibilidade dos agentes de limpeza do 

sistema CIP aos diferentes equipamentos. Uma vez mais, na seleção do tipo de 

sistema CIP a utilizar deve ser tida em conta a dimensão da empresa, e da sua 

produção, tal como as consequentes implicações económicas da implementação dos 

diferentes sistemas. 

Estações de CIP Centralizadas 

Os sistemas CIP centralizados são os mais simples a nível de planeamento e 

construção, pelo que são, também, mais económicos. Neste tipo de sistemas existe 

um único programa de higienização automatizado e uma estação CIP central, que, por 

norma, se localiza próxima dos equipamentos que higieniza, aos quais se liga por 

linhas específicas. Contudo, a aplicação de um sistema único a equipamentos com 

diferentes funções e que, como tal, lidam com o produto em diferentes estados de 

produção, propicia a contaminação cruzada e potencia o aparecimento de produto não 

conforme, quando não ajustado. 

Adicionalmente, com o aumento da dimensão e da capacidade de produção, 

ocorre a expansão da zona de produção, bem como o número de equipamentos a 

serem higienizados, o que se traduz num aumento da distância entre a estação de CIP 

e os equipamentos, que, em caso limite, se traduz no aumento dos volumes 

necessários para a realização do processo e, consequentemente, um aumento do 

tempo e energia despendida no processo. 

Estações de CIP Centralizadas com Estações Satélite 

Em virtude da poupança energética, ambiental e económica, surgem sistemas de 

CIP com estações mais pequenas, designadas de satélites. Estes são colocados nas 

proximidades dos equipamentos, pelo que possuem a capacidade de bombear as 

soluções com um caudal superior, permitindo, por outro lado, ajustar os volumes e 

temperaturas de forma específica para o equipamento ao qual estão associados, 

levando à redução de perdas de energia. Adicionalmente, permitem a recuperação da 

água do enxaguamento localmente, o que reduz as contaminações cruzadas e 

aumenta a capacidade de armazenar a água dos enxaguamentos. 

A existência de uma estação central, na qual são doseadas e armazenadas as 

soluções de detergência, implica a partilha da concentração e composição das 
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mesmas com os diferentes equipamentos. Dado que as estações satélite não realizam 

este procedimento e que, por conter compostos que perigam a segurança, as 

estações centrais se encontram à periferia das zonas de produção, esta pode, nem 

sempre, ser uma alternativa viável.  

Estações de CIP Descentralizadas 

A não dependência de uma estação de CIP central permite a total customização 

dos programas de cada uma das estações, nomeadamente, dos caudais, dos agentes 

de limpeza e respetivas concentrações, das temperaturas e do aumento da 

proximidade entre a estação CIP e o equipamento a higienizar. Este modelo permite a 

total independência das diferentes áreas, pelo que é o mais adequado para grandes 

plantas de produção, onde os processos estão constantemente a ocorrer e as 

distâncias entre os equipamentos e a estação CIP teria de ser grande, em virtude da 

dimensão e número dos equipamentos. 

Desta forma, este tipo de instalação permite obter as vantagens do modelo 

anterior, com o benefício de ser, ainda, possível a especificação da composição e 

concentração dos agentes de limpeza. Não deve ser, contudo, descurado o prejuízo 

que este tipo de sistemas introduz na zona de produção, uma vez que, com o aumento 

da proximidade entre as estações de CIP e o equipamento, ocorre, também, um 

aumento da proximidade entre compostos perigosos para a saúde, como são os 

agentes de limpeza, do produto final e dos trabalhadores. 

2.3.4. Princípios de Higienização 

A correta higienização, na indústria alimentar, pressupõe a correta limpeza e 

desinfeção de um equipamento, de tal forma que este esteja apto a contactar com o 

produto, sem vestígios do produto anterior e, consequentemente, sem cruzamento de 

contaminações e características entre produtos e lotes. Com efeito, quando realizados 

de forma correta e sustentável, este tipo de procedimento traduz-se numa diminuição 

do produto não conforme, ou seja, com qualidade inferior à desejada, e, inversamente, 

num aumento da segurança de trabalho e da confiança do consumidor para com o 

produto. Desta forma, este tipo de procedimento é realizado por uma série de razões 

fundamentais, nomeadamente:8 

1 Eliminação dos microrganismos ou depósitos que propiciem o seu 

crescimento e desenvolvimento no equipamento e, consequente, 

contaminação do produto; 

2 Eliminação de produto, ou vestígios deste, que se possam deteriorar, 

degradando novo produto, ou promover o aparecimento de pestes; 
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3 A alteração das características do produto a circular no equipamento 

deve ser feita de tal forma que não haja cruzamento de características 

físico-químicas, nem organoléticas entre os diferentes produtos; 

4 Prolongamento das condições sanitárias e operacionais dos 

equipamentos, que garanta a segurança do produto, da área de 

trabalho e dos próprios trabalhadores. 

Enquanto medida promotora de segurança alimentar a higienização constitui um 

fator de suma importância. Há, contudo, outros fatores não relacionados com este 

procedimento e que exercem forte influência em todo o processo de produção, como 

as características arquitetónicas e o mapeamento da área de produção, fatores mais 

gerais como a limpeza geral e o arejamento do espaço devem, também, ser 

considerados.  

O processo de higienização, para ser rentável e efetivo, deve satisfazer um 

conjunto de princípios. Estes estão relacionados com as características do produto e o 

seu estágio no equipamento ao qual se realiza CIP. Devem ser tidos em conta, 

também, o tipo de microrganismos e depósitos que se podem formar em virtude das 

caraterísticas do produto e, consequentemente, a sua remoção. Desta forma, 

parâmetros físico-químicos da limpeza e desinfeção devem ser considerados. Com 

efeito, a escolha de um sistema CIP adequado, como supracitado, embora seja um 

bom ponto de partida, não é, por si só, suficiente. 

O ponto de partida para a definição destes princípios e para a definição de um 

conjunto de parâmetros que caracterizará o programa automático a aplicar no CIP diz 

respeito ao próprio produto e, consequentemente ao processo de produção. Diferentes 

produtos possuem composições consideravelmente diferentes e, dadas essas 

mesmas características, os processos de embalagem e de produção, variam, também, 

consideravelmente. Homologamente, os resíduos, depósitos e contaminações que se 

podem formar serão, também eles, diferentes. Neste sentido, há quatro grandes 

fatores que influenciam, de forma decisiva, a qualidade, bem como a rentabilidade dos 

programas CIP, nomeadamente, a temperatura, a agitação mecânica, o tempo de 

contacto e a ação química. A sintonia entre estes e a sua correta articulação permite 

promover resultados sustentados e de elevada qualidade. 

Temperatura 

Um programa CIP possui inúmeros passos, uns à base de água de elevada 

qualidade, outros à base de detergentes ácidos, alcalinos e desinfetantes. Nesse 
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sentido, e tratando-se de uma limpeza, a temperatura dessas mesmas soluções 

influenciará, cabalmente, o resultado obtido no decorrer do programa.5 

A introdução de metodologias CIP, neste campo, veio introduzir um grande 

avanço uma vez que permitiu o considerável aumento da temperatura de trabalho. 

Quando a higienização é feita de forma manual, a temperatura das soluções, no geral, 

não ascende além dos 50ºC dada a possibilidade de gerar queimaduras cutâneas. Por 

outro lado, o facto de ser feito num ambiente aberto, quando feito de forma manual, 

ocorrem perdas de calor e consequente perda de eficiência e rentabilidade da limpeza. 

Em contraste, o recurso a programas automáticos e sem o desmantelamento, permite 

o controlo constante das condições, o que facilita a manutenção da temperatura das 

soluções ao longo de todo o percurso e durante todo o processo. O não recurso a 

mão-de-obra proporciona que se atinjam temperaturas na ordem dos 90ºC.8  

As elevadas temperaturas às quais se recorre nos programas de CIP, de uma 

forma geral, potenciam o efeito dos detergentes, essencial para a desnaturação de 

proteínas, facilitar a dissolução de depósitos ou substâncias com menor solubilidade 

em água e esterilizar os equipamentos. 

Ação Mecânica  

Outro fator decisivo para a remoção eficaz de depósitos trata-se da ação 

mecânica exercida durante o programa. A formação de depósitos, decorrentes da 

incorreta higienização dos equipamentos, constitui um veículo para a deterioração do 

produto final e dos equipamentos, propiciando a propagação microbiológica. 

Tipicamente, estes depósitos podem ser de origem mineral, podendo, por vezes, 

apresentar componentes orgânicos, como é o caso da pedra da cerveja, constituída 

por oxalato de cálcio e proteínas, ou pode ser de origem biológica, denominando-se de 

biofilmes. Estes últimos são de especial difícil remoção e, por norma, promovem a 

contaminação de diferentes áreas de produção.4,10,11 

Nestes casos, é importante aumentar a ação deste tipo de fatores, uma vez que o 

resultado da eliminação é proporcional ao aumento da ação mecânica. No entanto, 

deve ser prestada especial atenção ao recurso a tecnologias de CIP em virtude das 

características do equipamento, diferentemente da limpeza manual, que 

exclusivamente recorriam a material específico e força, em qualquer circunstância. No 

primeiro caso, e resultante da impossibilidade de acesso ao interior dos equipamentos, 

como tubagens e tanques, o método de exercer a ação mecânica terá de se ajustar às 

especificações do equipamento.4–6  
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Para a correta higienização de linhas o processo é mais simplificado. A dimensão 

deste tipo de equipamentos é reduzida o que permite que estes sejam completamente 

submersos em água e, por conseguinte, que toda a área entre em contacto com os 

agentes de limpeza. Com efeito, neste tipo de sistemas recorrem-se a bombas CIP 

que permitam atingir velocidades de circulação elevadas, na ordem dos 1,5 m/seg., de 

tal forma que o fluxo não seja laminar, mas turbulento, exercendo, desta forma, uma 

ação física efetiva nos depósitos. Este não deve, contudo, ser excessivo com o 

prejuízo de danificar os equipamentos. 

Em contraste, para proceder à realização do mesmo processo nos tanques, e 

dadas as suas elevadas áreas superficiais, é necessário recorrer a equipamento 

adequado, nomeadamente, chuveiros que, em conjunto com as bombas de CIP, 

permitem dispersar as soluções com elevada pressão. Os chuveiros, no interior dos 

tanques, podem ter inúmeras configurações em função de diversos fatores 

relacionados com o tanque, nomeadamente, o formato, o material que o constitui e as 

respetivas dimensões. Com efeito, os chuveiros podem ser fixos ou rotativos e podem 

variar na densidade de orifícios, cuja dimensão pode, também, variar. Em conjunto 

com o caudal fornecido pelas bombas de CIP, as características do chuveiro permitem 

controlar o volume gasto e a energia com que as soluções atingem as superfícies no 

decorrer do processo. Estas bombas devem permitir a formação de caudais na ordem 

dos 100 hL/h para que a pressão, à saída do chuveiro, seja efetiva na remoção da 

sujidade. À saída do tanque, deve, ainda, constar uma outra bomba, com capacidade 

mais elevada que a de fornecimento essencial para garantir o esvaziamento do 

tanque. 

Tempo 

A soma dos fatores anteriores, mesmo que otimizados, sem uma adequação 

temporal ajustada, não produz o efeito desejado no processo. Um programa de CIP é 

constituído por uma série de passos com objetivos bem definidos e, para que tal 

aconteça de forma eficiente, há que aliar todos os fatores ao tempo ao qual o 

equipamento está exposto no passo em questão. Sem dúvida, o aumento do tempo de 

exposição produzirá um aumento da segurança que o processo oferece no final. Há, 

contudo, um período a partir do qual a relação entre o aumento da eficácia da 

higienização e o aumento do tempo de contacto deixa de ser significativo e, nessa 

circunstância, a perpetuação desse mesmo passo deixa de ser vantajosa, constituindo 

um prejuízo na diminuição do tempo de produção e um aumento dos gastos que o 

processo acarreta. 
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Os fatores descritos anteriormente influenciam, preponderantemente, a eficácia da 

higienização, porém, para a otimização de um fator, por vezes, prejudica-se outro, 

sendo o aumento do tempo do processo, por ventura, o mais subtil. Contudo, quando 

urge utilizar o equipamento, a redução do tempo do processo de higienização toma 

uma proporção consideravelmente mais acentuada. Por conseguinte, e à semelhança 

dos anteriores, as condições do equipamento, o tipo de produto e, neste caso, as 

condições dos restantes fatores é preponderante para a otimização da duração do 

processo. O aumento da temperatura, por exemplo, embora aumente a eficácia da 

limpeza, pode levar a um aumento substancial do tempo, e dos gastos energéticos do 

processo decorrente da necessidade de aquecer os agentes de higienização, não 

justificando que tal aconteça em todos os passos do processo. Em suma, cada passo, 

pela otimização dos diversos fatores deve durar, por norma, entre 5 e 60 minutos, 

aproximadamente, de tal forma que seja suficiente para que ocorra a desincrustação, 

suspensão, dispersão e enxaguamento do material para o qual o passo é 

direcionado.5,8 

Agentes de Limpeza 

No que a processos de higienização diz respeito é imprescindível o papel dos 

agentes de limpeza que, no seu sentido mais lato, dizem respeito à água, aos 

detergentes, aos desinfetantes e respetivos aditivos, assim como às concentrações 

dos mesmos. Com efeito, a sua constituição pode ser variada e, consequentemente, 

os resultados que estes promovem na limpeza variam, devendo, por isso, ser avaliada 

a sua adequação para determinado tipo de equipamentos e aplicação. 

Existem agentes químicos para aplicações específicas e, por norma, a sua ação 

não é passível de ser exercida em simultâneo. Desta forma, são feitos passos 

específicos para a aplicação de cada um dos agentes de higienização que se pretende 

aplicar. Por norma, nos programas de CIP, os passos mais importantes dizem respeito 

ao ciclo de detergência alcalina e ao ciclo de detergência ácida. A aditivação destes 

agentes permite que, em determinadas circunstâncias, se efetuem dois passos 

distintos em simultâneo.12 

Água 

É o maior componente, quer da cerveja, quer de todos os processos de 

higienização e, no último, constitui, eventualmente, o componente mais importante. No 

processo de CIP a água desempenha um papel multifatorial e, como tal, deve ter uma 

qualidade adequada. Esta serve para dissolver a sujidade e transportar os 

detergentes, de tal forma que, no primeiro enxaguamento, por norma, são removidos 
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90% dos resíduos existentes nos equipamentos. É, por outro lado, essencial 

conhecerem-se as características da água utilizada nestes processos, como a dureza, 

temporária e permanente, os níveis de metais e compostos orgânicos dissolvidos para 

que a escolha dos detergentes possa ser a mais acertada, diminuindo a possibilidade 

de se formarem depósitos.  

O recurso a água macia facilita, consideravelmente, o processo. Com efeito, um 

dos pontos a que deve ser prestada especial atenção é à dureza. Dureza permanente 

e temporária derivam de sais de cálcio e magnésio, residindo a diferença no facto do 

primeiro se tratar de sais inorgânicos e o segundo de hidrogenocarbonatos. Em 

contacto com o detergente estes iões metálicos inibem a formação de espuma, inibem 

a sua função e promovem a formação de um depósito nos equipamentos. O maior 

problema associado a estes sais orgânicos de cálcio e magnésio diz, contudo, respeito 

ao facto de estes precipitarem na forma de carbonatos sob o efeito de temperaturas 

elevadas, aderindo às superfícies dos equipamentos. Estes constituem um veículo à 

propagação de microrganismos e à formação de outro tipo de depósitos, como pedra 

da cerveja. A pedra da cerveja consiste em depósitos muito insolúveis e de difícil 

remoção que permitem o alojamento de microrganismos e, em virtude das suas 

características, oferece-lhes proteção.9,13 

Agentes Alcalinos 

Os detergentes alcalinos constituem, por norma, o primeiro agente químico num 

programa de CIP. Comummente, tratam-se de agentes cáusticos, nomeadamente, 

hidróxido de sódio ou de potássio, sendo o primeiro, consideravelmente, mais usado 

em virtude da sua relação preço-eficácia na remoção de resíduos orgânicos. Estas 

soluções são utilizadas num intervalo de temperatura entre os 55 e os 90ºC e em 

concentrações que variam entre 1 e 3% (% m/m). A principal função destes consiste 

na eliminação de resíduos orgânicos, como proteínas e óleos, uma vez que reage com 

estes formando os respetivos sais, possibilitando a sua solubilização e, consequente, 

remoção. Por outro lado, o recurso a temperaturas mais elevadas coadjuva na 

eliminação de contaminações microbiológicas.10,14 

A composição destes agentes não é, por norma, à base de um único componente, 

neste caso, os agentes cáusticos, podendo ser aditivados por forma a potenciar o seu 

efeito. É comum adicionarem-se tensioativos, fatores não formadores de espuma ou 

um agente quelante. 

Na indústria cervejeira o recurso a agentes cáusticos implica um cuidado adicional 

pela natureza do ambiente e própria composição da cerveja, que não é compatível 



FCUP 
Otimização de Programas de CIP na Indústria Cervejeira 

31 

 

(2) 

com a soda. A cerveja tem CO2 dissolvido e, durante a sua produção, o contacto com 

O2 deve ser o mínimo possível em virtude da oxidação dos seus constituintes, e 

consequente perda de qualidade. Com efeito, os tanques de cerveja que possuem 

atmosfera de CO2 têm de ser oxigenados antes do início do programa de CIP, 

resultado da reação do gás com a soda (equação 2), levando à perda da ação 

saponificadora da soda e posterior diminuição da pressão no interior do tanque, que, 

em casos extremos, pode levar à implosão do mesmo. A inativação da soda pelo CO2 

implica que, na indústria cervejeira, se recorram a concentrações mais elevadas para 

que se obtenham os mesmos resultados que noutras indústrias.15 

CO2 (g) + H2O (l) Û H2CO3 (aq) 

H2CO3 (aq) + 2 NaOH (aq) ® Na2CO3 (aq) + 2 H2O (l) 

Agentes Ácidos 

A aplicação de agentes de limpeza ácidos, ao contrário dos anteriores, não é de 

improrrogável aplicação. Esta classe de detergentes visa eliminar a alcalinidade dos 

equipamentos, solubilizar a sujidade remanescente, bem como remover os depósitos 

inorgânicos, pelo que a sua aplicação pode ser feita a todos os programas alcalinos, 

ou apenas após um determinado número de ciclos alcalinos. Neste tipo de agentes 

utilizam-se concentrações que variam entre 0,5 e 2% (% m/m) e, contrariamente ao 

anterior, é mais comum ser feito com temperaturas inferiores. Pode, porém, atingir os 

70ºC, dependendo da composição. 

A remoção de sais inorgânicos é a função mais importante dos detergentes ácidos 

no processo de CIP uma vez que a cerveja, produzida nos equipamentos, os 

detergentes alcalinos e as reações por estes promovidas, propiciam a formação de 

sais inorgânicos. Dado que os agentes cáusticos utilizados não são capazes de os 

remover, a formação de depósitos, como a pedra de cerveja, é inerente ao processo. 

Pelas consequências associadas, na indústria cervejeira, concretamente, nos 

programas de CIP aos equipamentos o ciclo de detergência ácida é de cabal 

importância.6,10,13  

Em virtude das suas características, o recurso a agentes de limpeza ácidos 

permite que o seu papel nos programas de CIP seja mais amplo do que o supracitado. 

O recurso a ácidos como o fosfórico e nítrico, permite a formação de camadas de 

passivação nos equipamentos, permitindo a manutenção da sua qualidade e o 

aumento do seu tempo de vida útil, uma vez que evita a corrosão. Com a vantagem, 

face aos agentes cáusticos, de não sofrer inativação por ação do CO2, este tipo de 
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agentes, é, contudo, mais prejudicial para o ambiente, em virtude dos fosfatos e 

nitratos libertados nos efluentes, pelo que deve haver monitorização apertada.  

Estes, e à semelhança dos agentes alcalinos, podem ser aditivados. Pelas suas 

características, alguns ácidos, têm função biocida, porém, dado que a maioria não o é, 

um dos aditivos mais comuns são os desinfetantes. Neste tipo de aditivação, o 

procedimento mais comum é realizar-se este passo em todos os programas de CIP.16  

Os ácidos mais comuns neste tipo de aplicação são o ácido fosfórico alimentar, o 

ácido nítrico e o ácido sulfúrico, embora existam outros.  

2.3.5. Programas de Cleaning in Place  

Os programas de CIP são controlados por sistemas computorizados que integram 

todos os parâmetros a considerar no decorrer do processo de limpeza como caudais, 

volumes, controlo da concentração dos agentes de limpeza pela determinação da 

condutividade em diferentes pontos, abertura e fecho de válvulas e o destino de cada 

um dos produtos. Nesse sentido, estes programas são arquitetados em diferentes 

passos, cada um com um objetivo definido e ajustado ao equipamento, à sua 

disposição e respetivas estações de CIP, bem como o tipo de produto e a carga de 

sujidade existente. Com efeito, não existe um programa com passos, e respetivas 

características, universal, pelo que são necessários ensaios in situ para que o 

programa seja ajustado, tanto quanto possível, a cada empresa e às respetivas 

necessidades. Existe, contudo, um conjunto de passos que, não sendo iguais às 

demais indústrias e empresas, são comuns no seu objetivo e ordem na qual são 

executados.4,17  

Após terminado o enchimento, muitos equipamentos ficam com quantidades 

apreciáveis de cerveja que, não sendo passível de ser comercializada, pode ser 

facilmente descartada, agilizando o processo de higienização. Com efeito, numa fase 

inicial, procede-se à eliminação deste excedente retido no equipamento, iniciando-se 

posteriormente o programa de CIP propriamente dito: o enxaguamento inicial, ao qual 

se segue a recirculação da soda e o respetivo enxaguamento, e, posteriormente, a 

recirculação de ácido, o enxaguamento do ácido e, por fim, a desinfeção e o 

enxaguamento final. 

A primeira etapa – enxaguamento inicial – visa a passagem de um volume 

considerável de água à temperatura ambiente, com elevado caudal, pelos 

equipamentos, sendo, posteriormente, descartada. Este passo, dura entre 3 e 10 

minutos, de tal forma que a água, no final do percurso, possua uma aparência 

semelhante à do seu estado inicial. Por si só, este passo é responsável pela remoção 
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de 90-95% da sujidade. A água utilizada pode ser proveniente da rede ou, por outro 

lado, água utilizada em programas CIP anteriores, nomeadamente, nos 

enxaguamentos intermédios e/ou finais. No último caso, implica que a estação de CIP 

esteja munida com um tanque de água recuperada.5 

Os restantes 10% correspondem, geralmente, a sujidade incrustada e de mais 

difícil remoção, pelo que é necessário recorrer a agentes de limpeza para os remover. 

Com efeito, o primeiro passo químico visa a passagem contínua do agente alcalino, 

designando-se recirculação alcalina. Neste passo, a solução sai da estação CIP, 

passa pelo equipamento e retorna à estação, de onde volta a ser enviada, fechando o 

circuito. Para que o efeito seja efetivo, devem ser mantidas as condições da solução, 

como a concentração, a temperatura e o caudal por 10 a 60 minutos. Tipicamente, a 

concentração de soda varia entre 1 e 3% (% m/m) e a sua recirculação é feita a 

elevadas temperaturas, entre 55 e 90 ºC. 

Após a passagem de agentes químicos é de primordial importância removê-los, 

de tal forma que o processo de limpeza não constitua, também ele, uma ameaça à 

qualidade do produto final. Assim, após a recirculação de qualquer agente químico é 

feito um enxaguamento com água proveniente da rede e que pode, no final, ser 

recuperada para o tanque de água recuperada. Esta passagem pode ser monitorizada 

de diversas formas, sendo a mais comum a monitorização da condutividade, que é 

próxima de zero quando já não há vestígios dos agentes químicos. No caso dos 

equipamentos com atmosfera de dióxido de carbono, este passo deve ser tido em 

especial atenção uma vez que há sempre uma porção de agente químico que é, 

também, recuperada. Nestas situações, o enxaguamento inicial com água recuperada, 

além de constituir uma poupança, constitui também um mecanismo de proteção da 

solução de NaOH face ao CO2 que possa existir no tanque, dado que é inativada a 

soda existente na água do enxaguamento, prolongando a vida útil da solução de 

hidróxido de sódio. 

Terminado o enxaguamento do agente alcalino, é feita a passagem do agente 

químico ácido, que segue o mesmo percurso da soda. Embora esta etapa não seja 

impreterível para a correta higienização, a sua utilização deve, pelo menos, ocorrer, ao 

fim de um número determinado de circulações de soda, evitando a formação de filmes 

e de depósitos minerais. Por norma, é feito a temperaturas inferiores à da recirculação 

da soda, variando entre a temperatura ambiente e os 70 ºC. Estas, dependendo da 

sua frequência podem variar consideravelmente no tempo de contacto e na 
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concentração, que variam entre 0,5-2% (% m/m) com contactos que duram entre 3 e 

30 minutos, em casos extremos. 

No final, tal como supracitado, é feito um enxaguamento com água de elevada 

qualidade no final, até que a condutividade seja próxima de zero, podendo a água ser, 

ou não recuperada. De salientar que é mais comum recuperar a água do 

enxaguamento da soda que do ácido pelas razões referidas, anteriormente. 

Uma vez limpos, é importante eliminar a carga microbiológica, nociva à qualidade 

do produto final, existente nos equipamentos. Com efeito, no final da limpeza, é 

importante proceder à desinfeção dos mesmos. Este passo pode ser feito de 

diferentes formas em função das características do equipamento, do tipo de 

contaminação que se possa formar na matriz, não descurando a rentabilidade do 

processo. Assim, esta etapa pode ser feita à base de água quente ou de agentes 

químicos. No primeiro, recorre-se a água de elevada qualidade e aquecida a mais de 

75 ºC, podendo chegar aos 95 ºC, em recirculação por janelas temporais entre 5 e 60 

minutos. Contudo, este método é incompatível com equipamentos com elevado 

volume, como tanques, consequência da incapacidade de manter e garantir a elevada 

temperatura em todos os pontos do equipamento. Desta forma, nestes equipamentos, 

recorre-se à desinfeção química. Esta última, é feita à temperatura ambiente, 

requerendo um menor custo energético. Por outro lado, ao recorrer a este tipo de 

abordagem, é possível economizar também tempo uma vez que existem inúmeros 

agentes ácidos aditivados com compostos desinfetantes, o que permite fazer uma 

ação conjunta de desinfetante e ácido, uma vez que o tempo de contacto aconselhado 

é, aproximadamente, o mesmo (10-30 minutos). 

O programa culmina com o enxaguamento final, que pode não ocorrer, 

dependendo do método de assepsia feito anteriormente. Tal como nos passos 

anteriores, quando se faz uma recirculação de compostos químicos é de suma 

importância enxagua-los, pelo que, quando é feita uma esterilização com água quente, 

este passo pode ser dispensado. Deve, então, garantir-se que este enxaguamento 

com água de elevada qualidade remove, pelo controlo da condutividade, ou pH, todos 

os compostos químicos, podendo a água ser recuperada no final. Comummente, este 

passo toma entre 5 a 10 minutos no processo. 

Pode, ainda, ser acrescentado um passo para secar os equipamentos, no caso do 

produto não poder contactar com um ambiente com humidade, como é o caso da 

indústria farmacêutica. Nestes casos, recorre-se a ar esterilizado, à temperatura 
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ambiente ou aquecido. No caso da Unicer, dado tratar-se de uma matriz líquida, este 

passo não é realizado. 
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3. Otimização de Programas de CIP na 

Indústria Cervejeira 
Diferentes zonas de trabalho exigem distinção no que ao processo de 

higienização diz respeito. Como mencionado anteriormente, os programas de CIP 

devem procurar ser o mais ajustados possível aos equipamentos aos quais realizam a 

higienização. Com efeito, a otimização dos processos foi abordada diferentemente em 

função das necessidades da zona de trabalho que afeta. Nesse sentido, as atividades 

realizadas focaram-se em 3 zonas distintas: Stockagem e Propagação (capítulo 3.1), 

Fermentação e Tanques de Cerveja Filtrada (TCFs) (capítulo 3.2) e, por fim, Mini-

Fábrica (capítulo 3.3). 

3.1. CIP Stockagem e Propagação de Levedura 
A zona da Stockagem e Propagação de Levedura localiza-se na Adega e diz 

respeito a equipamentos, nomeadamente, tanques e linhas essenciais ao 

armazenamento (stockagem), propagação e distribuição da levedura para as cubas de 

fermentação. Desta forma, sempre que é necessário semear levedura nas Cilindro-

cónicas (CCs) com mosto recém-arrefecido, é impreterível que as linhas que ligam 

estes equipamentos se encontrem em condições de assepsia e livres de qualquer 

contaminante, químico ou biológico, garantindo que este passo não promoverá a 

perda das propriedades do mosto. Consequentemente, após a adição da levedura ao 

mosto, os equipamentos devem ser higienizados não propiciando a exposição dos 

equipamentos a sujidade de nenhum tipo. 

Com efeito, esta área possuí características muito específicas. Em primeira 

instância é de suma importância a manutenção e o controlo apertado das condições 

de higiene e assepsia com vista a minimizar a atividade da levedura, promovendo a 

manutenção e rentabilização da qualidade da mesma. Por outro lado, evitar o 

desenvolvimento de colónias de outros microrganismos que, uma vez dispersos, 

podem formar biofilmes nos equipamentos e propagar-se por toda a zona da 

produção, contaminando todo o produto. Adicionalmente, estes equipamentos não 

lidam, diretamente, com cerveja pelo que não possuem uma atmosfera de CO2, nem 

dimensões tão elevadas como os restantes equipamentos existentes na Adega, 

também os diferenciando dos demais. 

Decorrente das características supracitadas, do seu papel na produção de 

cerveja, das dificuldades inerentes à incorreta higienização e por forma minimizar a 

ocorrência de contaminações cruzadas, esta secção possui uma estação de CIP 
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exclusiva, descentralizada e com recuperação total dos agentes de limpeza. 

Constituída por quatro tanques e duas linhas independentes (Figura 2), esta estação 

permite realizar dois programas de CIP em simultâneo a diferentes equipamentos 

recorrendo a um tanque de soda (C1), um de ácido (C2), um de água recuperada dos 

enxaguamentos (C3) e um de água da rede (C4).  

 

Figura 2 – Esquema da estação de CIP da Stockagem e Propagação. Constituída por duas linhas independentes, 3.1 e 
3.2., e quatro tanques, C1, C2, C3 e C4 de soda cáustica a 2% m/m a 80 ºC, ácido fosfórico alimentar 1% m/m, água 
recuperada e água da rede, a temperatura variável, respetivamente 

Em virtude das características dos equipamentos, os programas realizados por 

esta estação são relativamente curtos (aproximadamente 1 hora). Porém, diariamente, 

esta estação é das que despende mais horas em funcionamento, consequência da 

frequência de utilização. Tempo em higienização implica perda de tempo de produção, 

gastos energéticos, hídricos e, inerentemente, aumento de produção de efluentes. 

Com efeito, o ajuste desta estação às necessidades reais é da maior importância. 

Neste sentido, os programas realizados na Unicer, dividiam-se em CIP aos 

tanques (Tabela 3) ou às linhas (Tabela 4). Nos primeiros realizavam-se programas de 

higienização à base de soda a 80ºC e a 2% m/m e, posteriormente, ácido fosfórico a 

1% m/m, finalizado por um enxaguamento final à base de água fria. Às linhas, por sua 

vez, fazia-se a mesma higienização à base de soda e ácido fosfórico, contudo, esta 

higienização era terminada com uma esterilização com água a, pelo menos, 75 ºC. 

A escolha do agente de limpeza ácido recaía sobre o ácido fosfórico uma vez que 

é o mesmo agente que se utiliza para fazer a lavagem ácida da levedura, essencial 

para a lavar e minimizar o desenvolvimento de outros microrganismos. Contudo, a 

produção total de fosfatos por parte da empresa estava em níveis elevados, pelo que
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Tabela 3 – Passos do programa de CIP “Soda + Ácido” aos tanques de Stockagem e Propagação e respetivos parâmetros 

Programa de CIP Soda + Ácido 

Passo 
Parâmetros 

Tempo Tanques 
(seg) 

Volume 
(hL) 

Condutividade no retorno 
(mS) 

Temperatura no retorno 
(ºC) 

Temperatura de envio 
(ºC) 

1 Arranque Programa 5 - - - - 
2 Espera Concentração 5 - - - - 
3 Retirar pressão tanque/linha OK 30 - - - - 
4 Enxaguamento inicial 300 20 - - - 
5 Envio soda até à pinha 10 2,5 - - - 
6 Esgotar Tanque 10 - - - - 
7 Encher linha com soda 10 3 20 - 80 
8 Envio inicial soda para esgoto 5 2,5 60 - 80 
9 Recirculação soda 1200 - - 75 80 

10 Envio água até à pinha 3 2,5 - - - 
11 Esgotar tanque 10 - - - - 
12 Empurro soda com água quente 10 1 - - - 
13 Empurro soda com água fria 5 2,5 2 - - 

14 Enxaguar soda para tanque água 
recuperada 3 2,5 - 35 - 

15 Fim soda 3 - - - - 
16 Envio ácida até à pinha 7 2,5 - - - 
17 Esgotar tanque 10 - - - - 
18 Encher linha com ácido 5 2,5 5 - - 
19 Recirculação ácido 300 - - - - 
20 Envio água até à pinha 0 2 - - - 
22 Empurro ácido para tanque ácido 5 2,5 2 - - 

23 Empurro ácido para tanque água 
recuperada 210 2 - - - 
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24 Esgotar Tanque 90 - - - - 
30 Pressurizar tanque 200 - - - - 
31 Fim programa 5 - - - - 

 

Tabela 4 - Passos do programa de CIP “Soda + Ácido” às linhas da Stockagem e Propagação e respetivos parâmetros 

Programa de CIP Soda + Ácido 

Passo 
Parâmetros 

Tempo Linhas 
(seg) 

Volume 
(hL) 

Condutividade no retorno 
(mS) 

Temperatura no retorno 
(ºC) 

Temperatura de envio 
(ºC) 

1 Arranque Programa 5 - - - - 
2 Espera Concentração 5 - - - - 
3 Retirar pressão tanque/linha OK 3 - - - - 
4 Enxaguamento inicial 200 20 - - - 
7 Encher linha com soda 10 3 20 - 80 
8 Envio inicial soda para esgoto 5 2,5 60 - 80 
9 Recirculação soda 1200 - - 75 80 

12 Empurro soda com água quente 10 1 - - - 
13 Empurro soda com água fria 5 2,5 2 - - 

14 Enxaguar soda para tanque água 
recuperada 10 2,5 - 35 - 

15 Fim soda 3 - - - - 
18 Encher linha com ácido 5 2,5 5 - - 
19 Recirculação ácido 300 - - - - 
22 Empurro ácido para tanque ácido 0 2,5 2 - - 

23 Empurro ácido para tanque água 
recuperada 300 2 - - - 

24 Esgotar Tanque 5 - - - - 
25 Esterilização aquecimento 5 5 - 20 75 
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26 Esterilização tempo esterilização 600 - - 75 85 
31 Fim programa 5 - - - - 
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foram tomadas medidas no sentido de reverter a situação. Uma destas medidas 

passou, então, pela substituição do ácido fosfórico alimentar utilizado como agente de 

limpeza ácido no programa de CIP por um outro agente livre de fosfatos. 

Em virtude das dificuldades no tratamento de águas com elevado teor em fosfatos 

e das consequências que estas exercem no meio ambiente, era de primordial 

importância reduzir os níveis de fosfatos nos diversos processos transversais à 

empresa. Neste sentido, a zona da stockagem foi identificada como uma oportunidade 

de melhoria. Dado que para a lavagem ácida da levedura o ácido fosfórico é, face às 

restantes opções de mercado, a mais vantajosa, a substituição do agente ácido no 

programa de CIP, nesta zona, era a opção mais viável. 

Com efeito, o novo agente de limpeza ácido deveria ser livre de fosfatos, ser 

compatível com o sistema e com a instalação atualmente existente e, 

preferencialmente, não constituir um prejuízo económico. Assim, e após análise dos 

produtos atualmente disponíveis no mercado, a Unicer propôs-se a testar duas 

formulações ácidas à base de ácido nítrico, designados comercialmente de Divosan 

OSA-N VS37e Pascal VA5, ambos a 1% m/m, ambos do mesmo fornecedor, a 

Diversey.  

A primeira formulação trata-se de uma mistura de ácido nítrico com biocidas e 

tensioativos e a segunda de ácido nítrico com uma pequena percentagem de 

inibidores de vapores, não especificados (Tabela 5). A aplicação da primeira 

formulação, por se tratar de uma mistura de um agente descalcificador com 

desinfetante, poderia constituir uma poupança energética e hídrica adicional nesta 

área uma vez que poderia possibilitar a não realização da esterilização, nos 

programas de CIP às linhas, passo caracterizado por elevado consumo de água a 

elevada temperatura. A segunda formulação, por contraste, apresentava-se como uma 

solução económica e que cumpria o requisito essencial de não possuir fosfatos na sua 

constituição, pelo que o esqueleto do programa dos tanques e das linhas seria 

mantido. 

3.1.1. Objetivo 

Em suma, o objetivo, nesta zona, passava pela realização de testes com os dois 

agentes de limpeza à base de ácido nítrico, nomeadamente, o Divosan OSA-N VS37 e 

Pascal VA5 e a implementação do mais eficaz, ajustando o programa às necessidades 

do mesmo.  



FCUP 
Otimização de Programas de CIP na Indústria Cervejeira 

42 

 

Esta alteração permitiria à empresa diminuir os fosfatos enviados para a ETAR e, 

consequentemente, mais facilmente controlar os níveis de fosfatos libertados nos 

efluentes. 

Tabela 5 – Composição das formulações dos agentes de limpeza ácidos em teste no CIP da Stockagem e Propagação, 
respetiva função de cada componente químico 

Formulação Composição 
química 

Percentagem 
(% m/m) Função 

Divosan 
OSA-N 
VS37 

Ácido nítrico 15-30 
1. Desmineralizante 
2. Camadas de 
passivação 

Ácido octanoico <5 1. Biocida 

Ácido glicólico <5 
1. Aumenta coeficiente 
de fricção 
2. Biocida 

Ácido octenilsuccínico <5 1. Degrada amido 
2. Biocida 

Pascal VA5 Ácido nítrico 30-50 
1. Desmineralizante 
2. Camadas de 
passivação 

 

3.1.2. Procedimento Experimental e Métodos 

O controlo da eficácia do processo de higienização é, maioritariamente, realizado 

pela análise de amostras recolhidas no final do percurso, ou seja, no retorno. Apenas 

desta forma é possível garantir que todo o percurso foi devidamente higienizado e, 

como tal, a amostra recolhida corresponde aos padrões de qualidade exigidos. 

Permite garantir, adicionalmente, que todos os agentes de limpeza foram ativamente 

removidos da zona de produção e, desta forma, atestar o correto funcionamento da 

estação de CIP. 

Procedimento Experimental 

Dada a incerteza relativamente ao comportamento das formulações em teste nas 

condições sugeridas pelo fornecedor na instalação de CIP da Stockagem, os ensaios 

realizados foram iguais para ambas as formulações. Em suma, o procedimento, para o 

ensaio, passava pela descarga do tanque C2, de ácido fosfórico a 1%, seguido do seu 

enchimento com a solução a testar, Divosan OSA-N VS37 ou Pascal VA5, também a 

1%. Consequência desta alteração, o programa teve de ser ajustado nos seus 

parâmetros relacionados com o ácido, nomeadamente, na condutividade 

correspondente à concentração de 1%, que é diferente para cada um dos agentes e, 

consequentemente, o mesmo parâmetro nos passos 18 e 22, “encher a linha com 

ácido” e “empurrar ácido para o tanque ácido”, respetivamente, como apresentado na 

Tabela 6.  
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(3) 

Tabela 6 – Parâmetros da condutividade nos diferentes agentes ácidos utilizados no CIP da Stockagem e Propagação. 
Os valores de condutividade dizem respeito à concentração de 1% m/m, ao limite aceite para que a linha seja 
carregada com a solução de limpeza (passo 18) e para que a solução ácida seja recuperada para o tanque ácido 
(passo 22) 

Formulação Ácido fosfórico alimentar Divosan 
OSA-N VS37 Pascal VA5 

Concentração 1% m/m 10 mS/cm 12 mS/cm 30 mS/cm 
Passo 18 5 mS/cm 5 mS/cm 15 mS/cm 
Passo 22 2 mS/cm 2 mS/cm 5 mS/cm 

 

Os agentes ácidos de substituição sugeridos pelo fornecedor, como supracitado, 

eram compostos, maioritariamente por ácido nítrico, mas não exclusivamente. No 

entanto, em ambas as formulações trata-se do composto em maior percentagem. Uma 

vez que os nitratos e nitritos são compostos responsáveis por prejuízos ambientais, 

são altamente tóxicos quando ingeridos e responsáveis pela alteração de 

propriedades organoléticas da cerveja, é da máxima importância garantir que, no 

sistema, não ficam vestígios destes compostos.18  

Segundo o Decreto de Lei Nº 306/2007, a água para consumo humano, no que 

respeita a nitratos e nitritos refere que, na ausência de nitritos, a concentração máxima 

de nitratos não pode ser superior a 50 mg/L. Na situação oposta de existirem nitritos, 

estes não podem exceder a concentração de 0,5 mg/L e a presença simultânea de 

nitratos e nitritos deve respeitar a equação (3). No entanto, a Unicer possuí normas 

internas próprias no que diz respeito à presença destes componentes nas águas 

utilizadas para produzir cerveja, pelo que os nitritos devem estar ausentes, na 

totalidade e os nitratos devem possuir uma concentração igual, ou inferior, a 25 mg/L. 

!"#$

%&
+ !"($

)
≤ 1 mg/L 

Com base nestas premissas e no programa de CIP, delineou-se um plano de 

amostragem, apresentado na Tabela 7, para ambos os agentes de limpeza e no qual 

se avaliavam as últimas águas dos passos 23 e 24, nomeadamente, na sua 

concentração em nitratos, quanto à presença de nitritos e na condutividade. No passo 

24, dado tratar-se do último passo do programa com água à temperatura ambiente era 

tirada uma amostra para avaliar o perfil microbiológico da mesma. No entanto, em 

determinados ensaios, também foram feitas as mesmas análises no passo 23 na 

tentativa de avaliar a necessidade de aumentar ou reduzir o período de 

enxaguamento. 

Era, ainda, necessário avaliar a eficiência do programa no doseamento e controlo 

do agente de limpeza ácido, pelo que eram recolhidas amostras do tanque após 

término da concentração do ácido no tanque C2. 
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Tabela 7 – Plano amostral, e respetivas análises, nos ensaios com Divosan OSA-N VS37 e Pascal VA5 no CIP da 
Stockagem e Propagação. “X” marca as análises que não foram efetuadas na amostra em questão 

Análise Amostra 
Passo 23 Passo 24 Tanque Ácido (C2) 

Microbiologia (ufc)   X 
Nitratos (mg/L)   X 

Nitritos   X 
pH    

Condutividade (mS/cm)    
Concentração (% m/m) X X  
 

Método 

No processo de higienização, deve garantir-se, obrigatoriamente, que todo o 

percurso da linha de CIP se encontra em condições de qualidade suficientemente 

elevadas para o contacto com a matriz alimentar. Com efeito, a seleção do local de 

amostragem recaiu sob a torneira de amostra scandibrew, Figura 3, localizada no 

retorno de CIP uma vez que a solução de limpeza, naquele ponto, já passou por todos 

os pontos do circuito e, como tal, reflete o estado do mesmo. 

 

Figura 3 – Torneira de amostra scandibrew. A – exemplar de uma torneira scandibrew fechada, com a tampa no orifício 
inferior e a chave scandibrew colocada no encaixe. B – Esquema interno da torneira scandibrew. 

Colheita das Amostras 

Assim, para que as amostras recolhidas pudessem ser devidamente analisadas e 

consideradas válidas estas eram colhidas para frascos esterilizados. Resultante da 

necessidade de realizar análises ao perfil microbiológico das últimas águas, antes da 

recolha das amostras, a torneira de amostragem era devidamente esterilizada para 

que o resultado fosse devido, apenas, à amostra. Desta forma, a torneira scandibrew 

era aberta e enxaguada com etanol a 70% (V/V) e, posteriormente, com um gerador 

de vapor, era vaporizada, da abertura superior para a inferior continuamente durante 2 

minutos. No final do procedimento a abertura superior era fechada para a colheita da 

amostra para o frasco, sendo que o primeiro volume era rejeitado, e o restante 

recolhido. 

 

A B 
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Inoculação e Incubação 

Uma vez colhidas as amostras, procedia-se à sua análise nos diversos 

parâmetros. A suscetibilidade dos resultados microbiológicos obrigava a que estes 

fossem os primeiros a ser realizados num ambiente adequado. Com efeito, numa 

câmara de fluxo laminar, 1 mL de amostra era incorporado em 10-15 mL de meio 

Universal Beer Agar (UBA) adicionados a uma placa de petri. Terminado o 

procedimento, a placa era colocada, invertida numa incubadora a 28ºC durante, pelo 

menos, três dias. No final do tempo de incubação, eram contabilizadas as unidades 

formadoras de colónias (ufc). 

Este método permite realizar a contagem total de microrganismos aeróbios cujo 

crescimento é característico em ambientes com cerveja e mosto. Assim, recorre-se a 

um meio complexo e não específico que permite o desenvolvimento rápido destes 

microrganismos.19 

Medição da Condutividade e pH 

A medição do pH e da condutividade é de suma importância em todas as 

amostras uma vez que estes parâmetros permitem avaliar a variação das condições 

do programa nos passos em estudo e, por outro lado, em conjunto com os demais 

resultados, inferir sobre a composição daquela amostra. 

A condutividade, enquanto unidade de medida da capacidade de uma solução 

aquosa transportar corrente elétrica, durante o programa de CIP, é um dos parâmetros 

controlados. Consequentemente, deve estar corretamente ajustado às condições 

necessárias em cada um dos passos. Assim, todas as amostras eram colocadas num 

banho a 20ºC e, posteriormente, recorria-se a um condutivímetro Crison BasiC 30, 

cujo elétrodo era mergulhado até que o valor de condutividade estabilizasse, 

registando-se o valor. 

O pH , embora não seja, no decorrer do programa de CIP, um parâmetro 

controlado, trata-se de um parâmetro de qualidade que, quando não cumprido, pode 

traduzir-se em água não adequada para o processo. Com efeito, este parâmetro era 

medido com elétrodo de pH Crison GLP22, nas mesmas condições que o processo 

anterior. 

Quantificação de Nitratos e Pesquisa de Nitritos 

Da necessidade de garantir o cumprimento das normas na concentração de 

nitratos na água remanescente na cuba, as amostras de enxaguamento eram 

submetidas à quantificação da concentração de nitratos por coluna de cromatografia 



FCUP 
Otimização de Programas de CIP na Indústria Cervejeira 

46 

 

(4) 

iónica e a um método colorimétrico (qualitativo) para determinação da presença de 

nitritos. 

Para a determinação da concentração de nitratos nas amostras, recorreu-se a um 

equipamento de cromatografia iónica de alta eficiência de Dionex da Thermo Fisher 

Scientific e a uma coluna Dionex IonPac de 4µm da mesma marca. Era posteriormente 

identificado o pico e feita a integração a partir da qual era determinada a concentração 

de nitratos. Esta medição tinha por base a realização de uma calibração externa feita 

previamente ao ensaio. 

Para a determinação dos nitritos, por sua vez, realizou-se um método qualitativo. 

Assim, recorreu-se a 3 soluções, A, B e C, para determinar a presença pela alteração 

de cor, uma vez que os nitritos reagem com o ácido sulfanílico, da solução A, em meio 

ácido promove o aparecimento de um composto corado, como representado na 

equação 4. Neste método, adicionou-se 0,2 mL da solução A a 10 mL da amostra. 

Após 10 minutos de repouso, adicionou-se 0,1 mL da solução B e 1 mL da solução C e 

homogeneizou-se. Pela coloração formada, determinava-se a presença de nitritos, 

segundo a Tabela 8. O mesmo procedimento foi aplicado à água ultrapura. 

 

Soluções: 

A – 10 mg de ácido sulfanílico dissolvidos em 100 mL de ácido sulfúrico concentrado 

(d = 1,84) 

B – 3 g de α-naftol dissolvidos em 100 mL de ácido acético a 80% (V/V) 

C – Hidróxido de amónio (d = 0,91) 

Tabela 8 – Resultados qualitativos possíveis na avaliação de nitritos nas últimas águas. 

Caracterização (coloração) Concentração esperada de NO2
- (mg/L) 

Negativo (coloração igual ao branco) 0 
Traços (coloração rosa ténue) 0,01 a 0,05 

Vestígios (coloração rosa) 0,06 a 0,3 
Positivo (coloração rosa-avermelhado) > 0,30 
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(5) 

(6) 

Determinação da Concentração (% m/m) do Agente Ácido 

Por fim, era necessário avaliar o correto doseamento e a concentração real do 

agente de limpeza, quer no tanque onde era, efetivamente, ajustada a concentração 

aos parâmetros definidos, quer durante o passo de recirculação. Esta última amostra é 

particularmente importante uma vez que permite garantir que o passo anterior não 

inicia a recirculação com demasiada água no sistema, uma vez que promove a 

diluição do agente, e a consequente perda de eficácia. 

Cada agente de limpeza tem um método de quantificação específico e um reta de 

calibração permite avaliar a relação condutividade (mS/cm) vs. concentração (% m/m) 

na gama de trabalho e em função da sua composição (Tabela 9). A quantificação da 

concentração destes agentes, via titulação, é determinada pela ficha técnica dos 

mesmos e proveniente do fornecedor.  

Tabela 9 – Gama de condutividade (mS/cm) vs. Concentração (% m/m) a 25ºC para os agentes de limpeza ácidos 
Divosan OSA-N VS37 e Pascal VA5 

Divosan OSA-N VS37 Pascal VA5  
Concentração (% 

m/m) 
Condutividade 

(mS/cm) 
Concentração (% 

m/m) 
Condutividade 

(mS/cm) 
0,5 6,1 0,5 15,6 
1 11,6 1 29,4 

1,5 17,1 2 58 
2,0 23,1 3 84 

 

Assim, a concentração de Divosan OSA-N VS37 era determinada pela titulação de 

10 mL de amostra da solução com uma solução de hidróxido de sódio 0,1 N, 

recorrendo ao indicador azul de bromofenol. O Pascal VA5, por sua vez, recorria à 

mesma titulação, no entanto, o indicador indicado era a fenolftaleína. Do volume de 

hidróxido de sódio gasto para o primeiro e para o segundo agente deduzia-se a 

concentração pela aplicação das equações 5 e 6, respetivamente. 

%m m 	Divosan	OSA − N	VS37 = ?@ABCD	EFEBAGH@	 CI 	×	0,31 

%m m 	Pascal	VA5 = ?@ABCD	EFEBAGH@	 CI 	×	0,31 

3.1.3. Resultados 

Quando se realiza um programa de CIP, com uma determinada estação e as suas 

respetivas características, espera-se que os diversos programas, entre si, possuam a 

menor variabilidade possível. Contudo, cada programa de CIP faz a higienização a um 

componente específico que pode ter sido utilizado para diferentes funções e cujo 

estado pode ser variável dependendo das condições da sua utilização, pelo que cada 
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CIP deve ser, também, encarado como um CIP, e não o reflexo de todos os 

programas realizados por essa mesma estação. 

CIPs com ácido fosfórico alimentar 

A primeira fase do trabalho passou pelo acompanhamento de programas de CIP a 

tanques e linhas, focando nos passos da lavagem ácida com ácido fosfórico alimentar 

a 1%. Acompanharam-se cinco programas de CIP a linhas e cinco programas a 

tanques, realizados por qualquer uma das linhas de CIP, 3.1 ou 3.2, atentando a três 

parâmetros e a sua variação ao longo de cada um dos passos de CIP. 

Nomeadamente, a condutividade, a temperatura a que as soluções eram enviadas, 

temperatura de envio (ºC), e a temperatura a que as soluções chegavam ao sensor de 

retorno, temperatura de retorno (ºC), como apresentado na Figura 4 para os CIPs 

realizados aos tanques e na Figura 5 para os CIPs realizados às linhas. 

A lavagem ácida corresponde ao intervalo de passos do programa de CIP 

compreendidos entre o 16 e o 24 e é realizado em tanques e linhas. Da análise destes 

passos, através gráficos, verifica-se que a condutividade nos passos 18 e 19 nas 

linhas, 9,4 mS/cm e 9,5 mS/cm, respetivamente, era mais próxima do valor de 

trabalho, cuja concentração é de 1% e 10 mS/cm para o ácido fosfórico, face aos 

valores registados nos tanques, 6,8 mS/cm e 5,5 mS/cm. Da análise dos gráficos 

observa-se que para as linhas o programa exerce a sua função, no entanto, a 

realidade não é a mesma quando os programas de CIP são realizados aos tanques, 

pelo que a recirculação é, em média, feita muito abaixo da gama ideal de trabalho. 

À semelhança dos ensaios e acompanhamentos que se pretendiam fazer com as 

novas formulações, foram feitas análises a dois dos programas de CIP, segundo o 

estabelecido na Tabela 7, por forma a estabelecer um parâmetro de comparação dos 

resultados expectáveis para os passos 23 e 24 nos diversos parâmetros analisados, à 

exceção dos nitratos e nitritos. Os resultados estão apresentados na Tabela 10. 

Feito o acompanhamento ao programa com ácido fosfórico alimentar, iniciaram-se 

os ensaios com os novos agentes de limpeza sugeridos pelo fornecedor. Como 

mencionado anteriormente, estes possuíam composições diferentes, ainda que 

ambos, maioritariamente, à base de ácido nítrico, e, em virtude dessa diferente 

composição, promoviam diferentes efeitos na limpeza. O Divosan OSA-N VS37, pela 

adição de biocidas à sua composição, apresentava-se como uma mais valia no 

computo geral, mas, especificamente, introduzia uma poupança temporal e de 

recursos hídricos no CIP às linhas pela eventualidade de dispensar a esterilização das 

mesmas. 
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Figura 4 – Variação dos parâmetros dos CIPs realizados aos tanques da stockagem e propagação em cada passo do 
programa, com ácido fosfórico alimentar como agente de limpeza ácido. A - Condutividade em, mS/cm. B – 
Temperatura das diferentes soluções no sensor inicial, em ºC. C – Temperatura das diferentes soluções no sensor do 
retorno, em ºC 

CIPs com Divosan OSA-N VS37 

Derivado do desconhecimento do funcionamento da formulação em questão, bem 

como da capacidade da estação de CIP remover ativamente os vestígios da mesma, o 

enxaguamento do ácido foi aumentado de 210 para 410 segundos. 

Consequentemente, e por forma a avaliar a possibilidade de manter os mesmos 

parâmetros, foram colhidas amostras aos 210 e 410 segundos do passo 23. 

Após a realização de seis higienizações com o Divosan OSA-N, duas das quais 

com um período de recirculação do ácido estendido a 450 segundos, ao invés dos 300 

habituais, os resultados, apresentados na Tabela 11, não correspondiam ao esperado. 
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Figura 5 – Variação média dos parâmetros dos CIPs realizados às linhas da stockagem e propagação em cada passo 
do programa e respetivos desvios padrão, com ácido fosfórico alimentar como agente de limpeza ácido. A - 
Condutividade em, mS/cm. B – Temperatura das diferentes soluções no sensor inicial, em ºC. C – Temperatura das 
diferentes soluções no sensor do retorno, em ºC 

 

Tabela 10 – Média dos resultado das análises realizadas às últimas águas dos passos 23 e 24 do programa de CIP da 
Stockagem a dois tanques com ácido fosfórico alimentar como agente de limpeza ácido. “X” marca as análises que não 
foram efetuadas na amostra em questão 

Análise Amostra 
Passo 23 Passo 24 

Microbiologia (ufc) X 0 
pH 7,66±0,15 7,69±0,04 

Condutividade (mS/cm) 0,53±0,05 0,47±0,0 
 

Por um lado, após a recirculação do agente ácido o sistema não reduzia a 

concentração de nitratos aos valores da água da rede, mesmo com o enxaguamento 

prolongado por 200 segundos. 
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Por outro lado, em dois ensaios, um a uma linha e outro a um tanque foram 

contabilizadas unidades formadoras de colónias nos passos 23 e 24, respetivamente, 

invalidando a possibilidade de aplicar esta formulação sem realizar a esterilização às 

linhas. De salientar que a contagem obtida no passo 23 ocorreu num ensaio realizado 

com o acréscimo de 150 na recirculação do agente ácido, denotando a ineficácia do 

agente nas condições pretendidas. 

Tabela 11 – Média dos resultados das análises das amostras recolhidas durante os seis ensaios realizados com a 
formulação ácida Divosan OSA-N VS37 na estação de CIP da Stockagem e Propagação. “X” marca as análises que 
não foram efetuadas na amostra em questão 

Análise  Amostra  
Passo 23 
(210seg) 

Passo 23 
(410seg) 

Passo 24 Tanque 
Ácido (C2) 

Água da 
rede 

Microbiologia 
(ufc) 

>0 0 >0 X X 

Nitratos (mg/L) 7,8 6,5 6,7 X 4,3 

Nitritos Negativo Negativo Negativo X Negativo 
pH 7,57 7,55 6,39 1,48 7,54 

Condutividade 
(mS/cm) 

0,48 0,51 0,053 9,56 X 

Concentração (% 
m/m) 

X X X 0,7 X 

 

Adicionalmente, à semelhança do que ocorria com o ácido fosfórico, em virtude da 

condutividade destes agentes não ser muito elevada, na ordem dos 10 mS/cm, ocorre 

um desajuste da concentração dos mesmos quando é iniciada a recirculação. Desta 

forma, a lavagem acabava por, diversas vezes, ser realizada a uma concentração 

inferior à desejada. 

CIPs com Pascal VA5 

Numa terceira, e última fase, procedeu-se ao ensaio com a segunda formulação 

ácida sugerida pelo fornecedor, o Pascal VA5. À semelhança do agente ácido anterior, 

o tempo de enxaguamento do ácido foi estendido por 200 segundos, no entanto, o 

tempo de recirculação era mantido nos 300 segundos, à semelhança do ácido 

fosfórico alimentar. Nestes ensaios, em virtude da compatibilidade deste agente de 

limpeza com temperaturas até 60 ºC, no programa foi alterado, ainda, o parâmetro da 

temperatura de envio do passo 14, de 35 para 60 ºC. 

Foram realizados um total de 21 ensaios, 13 a diferentes linhas da área abrangida 

pela estação e os restantes 8 a tanques da mesma área. Nestes ensaios, embora a 

eliminação da esterilização no CIP às linhas não fosse um objetivo, a importância de 

avaliar o perfil microbiológico das mesmas antes da esterilização passava pela 
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validação do CIP também nos tanques, pelo que os resultados foram compilados na 

Tabela 12. 

Tabela 12 - Média dos resultados das análises das amostras recolhidas durante os vinte e um ensaios realizados com 
a formulação ácida Pascal VA5 na estação de CIP da Stockagem e Propagação. “X” marca as análises que não foram 
efetuadas na amostra em questão 

Análise 
 Amostra  

Passo 23 
(210seg) 

Passo 23 
(410seg) Passo 24 Tanque 

Ácido (C2) 
Água da 

rede 
Microbiologia 

(ufc) >0 0 0 X X 

Nitratos (mg/L) 8,1 7 8,4 X 7 
Nitritos Negativo Negativo Negativo X Negativo 

pH 7,31 7,63 7,55 1,19 7,31 
Condutividade 

(mS/cm) 0,38 0,32 0,36 28,78 X 

Concentração (% 
m/m) X X X 1,08 X 

 

Contrariamente ao sucedido com a formulação anterior, os resultados das 

amostras aos diversos parâmetros cumpriam, simultaneamente, com o pretendido no 

processo de higienização e com os limites estabelecidos, inclusive aos 210 segundos 

do passo 23, permitindo manter as características do programa anterior. Neste passo 

foi contabilizada apenas uma unidade formadora de colónias, no entanto, ocorreu 

exclusivamente num CIP realizado a uma linha, pelo que, atendendo à amostra dos 

410 segundos do mesmo passo e ao facto de ser realizada a esterilização da linha, foi 

salvaguardada a eficiência do processo. 

A partir dos gráficos das variações médias da condutividade e das temperaturas 

de envio e de retorno ao longo dos ciclos de CIP para os tanques, Figura 6, e para as 

linhas, Figura 7, à semelhança dos realizados para os programas de CIP com ácido 

fosfórico e contrapondo com os dados relativos ao tanque ácido da Tabela 12, 

constata-se que nos passos 18 e 19 há uma aproximação dos valores de 

concentração registados no tanque C2 e, consequentemente, da concentração de 

trabalho ideal para a solução. Em suma, a condutividade média no tanque ácido foi de 

28,78 mS/cm e o que se verificou foi que nos passos 18 e 19, a condutividade média 

foi de 27,3 e 26,3 mS/cm, para os tanques, e de 28,2 e 30,7 mS/cm, para as linhas, 

respetivamente. 

Comparando os traçados das temperaturas de envio e de retorno dos programas 

de CIP realizados com ácido fosfórico alimentar e com o Pascal VA5, em virtude da 

alteração introduzida nos parâmetros da temperatura do passo 14, verificou-se uma 

diminuição do volume de água gasta no passo em consequência da eliminação da 

necessidade de circular água fria por forma a diminuir a temperatura do sistema 
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(resultados não apresentados). Este facto é possível constatar, contudo, pelo aumento 

da temperatura média do retorno no passo 14 de 30,5 para 32,7 ºC nos tanques e de 

32,6 para 37,9 ºC nas linhas, só explicado pela diminuição de água supramencionada. 

 

Figura 6 - Variação média dos parâmetros dos CIPs realizados aos tanques da stockagem e propagação em cada 
passo do programa e respetivos desvios padrão, com Pascal VA5 como agente de limpeza ácido. A - Condutividade 
em, mS/cm. B – Temperatura das diferentes soluções no sensor inicial, em ºC. C – Temperatura das diferentes 
soluções no sensor do retorno, em ºC 

Em suma, os ensaios com a formulação ácida Pascal VA5 da Diversey, em 

primeira instância permitiram eliminar, cabalmente, a utilização de ácido fosfórico 

alimentar no processo de higienização da estação de CIP da Stockagem e 

Propagação. Por outro lado, permitiu manter o esqueleto dos programas de 

higienização praticamente inalterados, não acarretando perda do tempo de produção, 

promovendo no entanto a diminuição do consumo de recursos hídricos. E, por fim, a 

sua instalação além de não acarretar custos adicionais, constitui uma formulação sem 
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ácido fosfórico economicamente vantajosa e que garantia as exigências de qualidade 

na plenitude. Desta forma, os programas de CIP dos tanques e das linhas foram 

atualizados conforme a Tabela 13 e a Tabela 14, culminando com a aprovação do 

Pacal VA5 como agente de limpeza ácido na estação de CIP da Stockagem e 

Propagação. 

 

Figura 7 - Variação média dos parâmetros dos CIPs realizados às linhas da stockagem e propagação em cada passo 
do programa e respetivos desvios padrão, com Pascal VA5 como agente de limpeza ácido. A - Condutividade em, 
mS/cm. B – Temperatura das diferentes soluções no sensor inicial, em ºC. C – Temperatura das diferentes soluções no 
sensor do retorno, em ºC 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

C
on

du
tiv

id
ad

e 
(m

S
/c

m
)

Passo

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Te
m

pe
ra

tu
ra

 E
nv

io
 (º

C
)

Passo

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Te
m

pe
ra

tu
ra

 R
et

or
no

 (º
C

)

Passo

A 

B 

C 



FCUP 
Otimização de Programas de CIP na Indústria Cervejeira 

55 

 

Tabela 13 – Passos, e respetivos parâmetros, do programa de CIP “Soda + Ácido” aos tanques de Stockagem e Propagação, após aprovação do agente de limpeza ácido Pascal VA5. A negrito 
estão assinalados os parâmetros alterados 

Programa de CIP Soda + Ácido 

Passo 
Parâmetros 

Tempo Tanques 
(seg) 

Volume 
(hL) 

Condutividade no retorno 
(mS) 

Temperatura no retorno 
(ºC) 

Temperatura de envio 
(ºC) 

1 Arranque Programa 5 - - - - 
2 Espera Concentração 5 - - - - 
3 Retirar pressão tanque/linha OK 30 - - - - 
4 Enxaguamento inicial 300 20 - - - 
5 Envio soda até à pinha 10 2,5 - - - 
6 Esgotar Tanque 10 - - - - 
7 Encher linha com soda 10 3 20 - 80 
8 Envio inicial soda para esgoto 5 2,5 60 - 80 
9 Recirculação soda 1200 - - 75 80 

10 Envio água até à pinha 3 2,5 - - - 
11 Esgotar tanque 10 - - - - 
12 Empurro soda com água quente 10 1 - - - 
13 Empurro soda com água fria 5 2,5 2 - - 

14 Enxaguar soda para tanque água 
recuperada 3 2,5 - 60 - 

15 Fim soda 3 - - - - 
16 Envio ácido até à pinha 7 2,5 - - - 
17 Esgotar tanque 10 - - - - 
18 Encher linha com ácido 5 2,5 15 - - 
19 Recirculação ácido 300 - - - - 
20 Envio água até à pinha 0 2 - - - 
22 Empurro ácido para tanque ácido 5 2,5 5 - - 
23 Empurro ácido para tanque água 210 2 - - - 
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recuperada 
24 Esgotar Tanque 90 - - - - 
30 Pressurizar tanque 200 - - - - 
31 Fim programa 5 - - - - 

 

Tabela 14 – Passos, e respetivos parâmetros, do programa de CIP “Soda + Ácido” às linhas de Stockagem e Propagação, após aprovação do agente de limpeza ácido Pascal VA5. A negrito estão 
assinalados os parâmetros alterados 

Programa de CIP Soda + Ácido 

Passo 
Parâmetros 

Tempo Linhas 
(seg) 

Volume 
(hL) 

Condutividade no retorno 
(mS) 

Temperatura no retorno 
(ºC) 

Temperatura de envio 
(ºC) 

1 Arranque Programa 5 - - - - 
2 Espera Concentração 5 - - - - 
3 Retirar pressão tanque/linha OK 3 - - - - 
4 Enxaguamento inicial 200 20 - - - 
7 Encher linha com soda 10 3 20 - 80 
8 Envio inicial soda para esgoto 5 2,5 60 - 80 
9 Recirculação soda 1200 - - 75 80 

12 Empurro soda com água quente 10 1 - - - 
13 Empurro soda com água fria 5 2,5 2 - - 

14 Enxaguar soda para tanque água 
recuperada 10 2,5 - 60 - 

15 Fim soda 3 - - - - 
18 Encher linha com ácido 5 2,5 15 - - 
19 Recirculação ácido 300 - - - - 
22 Empurro ácido para tanque ácido 0 2,5 5 - - 

23 Empurro ácido para tanque água 
recuperada 300 2 - - - 
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24 Esgotar Tanque 5 - - - - 
25 Esterilização aquecimento 5 5 - 20 75 
26 Esterilização tempo esterilização 600 - - 75 85 
31 Fim programa 5 - - - - 
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3.2. CIP da Fermentação e TCFs 
Após o arrefecimento do mosto, este é colocado em cubas de fermentação (CF) 

que, posteriormente são semeadas com levedura, resultando na produção de cerveja. 

Com efeito, estes equipamentos estão em contacto com o mosto, altamente nutritivo, 

com levedura e, consequentemente, com elevada carga microbiológica, e, contactam, 

ainda,  com o produto final do processo, a cerveja. Esta última, após produzida é 

filtrada e armazenada em TCFs, antes de ser pasteurizada e engarrafada. É nestes 

tanques que são também adicionados os diversos aromas externos à cerveja e 

responsáveis por elevada carga organolética. 

Nestes equipamentos o contacto com o produto é prolongado, o que impede uma 

elevada frequência de higienização e, por outro lado, obriga a que em cada ciclo de 

higienização a sua eficácia seja elevada. Só assim é possível garantir que os 

equipamentos estão em condições de qualidade para receber novo produto. 

Consequência da partilha da matriz alimentar e das necessidades inerentes à mesma, 

na Unicer existe uma estação de CIP individual, com recuperação total dos agentes de 

limpeza e água, que realiza a higienização às cubas de fermentação e aos TCFs, 

recorrendo a diferentes programas e parâmetros. 

Esta estação, constituída por cinco tanques e três linhas independentes, como 

representado na Figura 8, permite fazer CIP a cinco setores distintos da zona da 

produção. A linha 1 é responsável por realizar e distribuir o fluxo de CIP pelos tanques 

de cerveja recuperada e às CF de 3000 hL do grupo 5 ao grupo 8. A linha 2 está 

adstrita às restantes CF de 3000 hL, do grupo 1 ao 4, faz, ainda, CIP a todas as CF de 

1000 hL e tanques de levedura rejeitada. A terceira, e última linha, é utilizada para 

fazer CIP, exclusivamente aos TCFs. 

Em contraste à secção anterior, os equipamentos possuem dimensões elevadas 

e, no caso das CF e os TCFs, quando adicionados aromas, são recipientes expostos 

às transformações no seu conteúdo, pelo que o processo de higienização deve, 

obrigatoriamente, ser mais extenso e profundo, podendo tomar longos períodos de 

tempo, na ordem das 3 horas. Os tanques de levedura rejeitada e de cerveja 

recuperada são mais pequenos e, portanto, os programas são menos exigentes e 

duradoiros. 

Nesta estação os programas de CIP são levados a cabo por soda cáustica a 2,5% 

m/m à temperatura ambiente, armazenada no tanque T1, por uma formulação ácida à 

base de agentes biocidas e ácido sulfúrico a 1,6% m/m, designada de Divosan 

Uniforce VS44 (Tabela 15), no tanque T2. No tanque T3 é armazenada a água 
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Figura 8 - Esquema da estação de CIP da Fermentação e TCFs, constituída por três linhas independentes, linha 1, 2 e 3. Os tanques que a constituem são T1, onde está armazenada soda 
cáustica a 2,5%, o T2 com a formulação ácida Divosan Uniforce VS44 a 1,6% m/m, o T3 com água proveniente dos enxaguamentos, o T4 de doseamento de desinfetantes, nomeadamente, a 
formulação P3-Oxónia Active, e, por fim, o T5 com água da rede 



FCUP 
Otimização de Programas de CIP na Indústria Cervejeira 

60 

 

recuperada, proveniente, em exclusivo, do enxaguamento da soda. O tanque T5 é 

utilizado para dosear a água proveniente da rede e em elevada qualidade. Por fim, o 

tanque T4 é utilizado para dosear desinfetantes. 

Tabela 15 – Composição da formulação comercial do agente de limpeza ácido em uso no CIP da Fermentação e TCFs 

Formulação Composição 
química 

Percentagem 
(% m/m) Função 

Divosan 
Uniforce 

VS44 

Ácido glicólico 10-20 
1. Aumenta coeficiente 

de fricção 
2. Biocida 

Ácido sulfúrico 3-10 
1. Desmineralizante 
2. Camadas de 

passivação 
Cumenossulfonato de 

sódio 
3-10 1. Hidrotropo  

Ácido octenilsuccínico 1-3 
1. Degrada amido 
2. Biocida 

 

Resultado da organização da estação de CIP, das respetivas linhas e dos 

equipamentos a estas afetos, existem diferentes programas de lavagem, sendo os das 

CF e o dos TCFs os que exigem maior atenção dada a sua função e influencia direta 

no produto final. Consequentemente, o trabalho focou-se nestes dois programas. No 

caso das CF o programa, apresentado na Tabela 16, realizava-se à base de soda e o 

ácido aditivado, nomeadamente, 4 ciclos de recirculação de soda, cada um com 900 

segundos e 10 hL de backflush, e 900 segundos de recirculação da solução Divosan 

Uniforce VS44 e, igualmente, 10 hL de backflush. Por sua vez, o programa dos TCFs, 

na Tabela 17, baseia-se, exclusivamente na recirculação ácida, estendida por 1500 

segundos. No entanto, nestes equipamentos, quando às bebidas neles armazenadas 

são adicionados aditivos com propriedades organoléticas, os aromas presentes nos 

mesmos têm uma elevada intensidade que são de difícil remoção. Com efeito, nestas 

situações o programa de higienização passa pela realização de três programas de 

recirculação ácida, consecutivos. 

Em função dos programas mencionados, o agente de limpeza ácido exige uma 

escolha cautelosa, com uma formulação mais complexa ou, no caso de se recorrer a 

um ácido simples, a utilização de agentes biocidas. Na Unicer, recorre-se à formulação 

comercial supracitada por forma a rentabilizar, por um lado, o tempo despendido no 

processo de higienização e, por outro lado, diminuir o volume de água consumido no 

programa, pela eliminação de um passo de enxaguamento.  
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Tabela 16 – Passos do programa de CIP “Soda + Ácido” às cubas de fermentação de 3000 hL e respetivos parâmetros 

Programa de CIP Soda + Ácido 

Passo 
Parâmetros 

Tempo 
(segundos) 

Volume 
(hL) 

Condutividade no 
retorno (mS/cm) Ciclos 

1 Arranque Programa 2    
2 Seleção Operador 2    
3 Passo Coordenação 5    
4 Envio Água 

Enxaguamento Inicial 360 25   
5 Esgotar Tanque 5    
6 Concentrar Soda 5    
7 Envio de Soda até Pinha 60 6   
8 Esgotar Tanque 20    
9 Encher Circuito com Soda 300 6 20  

10 Envio de soda por pulsos 40    
11 Soda por pulsos repouso 40    
12 Recirculação soda 900   4 
13 Envio de água até à pinha 40 4   
14 Recolher soda do tanque 5    
15 Empurro de soda com água 60 5 10  
16 Enxaguamento da soda 240 15   
17 Esgotar tanque 5    
18 Fim soda 5    
19 Concentrar ácido 5    
20 Envio de ácido até pinha 40 2   
21 Esgotar tanque 5    
22 Encher circuito com ácido 120 6 2  
23 Recirculação ácido 900    
24 Envio água até pinha 20 2   
25 Recolher ácido do tanque 5    
26 Empurro ácido com água 120 5 1  
27 Enxaguamento ácido 130 8   
28 Esgotar tanque 5    
36 Enxaguamento final 180 12   
37 Esgotar tanque 180    
38 Limpeza filtro 60    
39 Fim do programa 5    

 

No CIP às CF é necessário um CIP vigoroso na remoção da carga orgânica em 

virtude do processo de fermentação e o que o mesmo acarreta. No entanto, estes 

equipamentos estão carregados com uma atmosfera de CO2 que tem de ser, 

previamente, removida. Posterior à lavagem orgânica, o papel do ácido e do 

desinfetante é garantir que não persiste contaminação microbiológica alguma e, por 

outro lado, não se acumulam agregados minerais.  
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Tabela 17 - Passos do programa de CIP “Ácido” aos TCFs e respetivos parâmetros 

Programa de CIP Soda + Ácido 

Passo 
Parâmetros 

Tempo (segundos) Volume (hL) Condutividade no 
retorno (mS/cm) 

1 Arranque programa 2   
2 Seleção operador 2   
3 Passo Coordenação 5   
4 Envio água 

enxaguamento Inicial 360 25  
19 Concentrar ácido 5   
20 Envio de ácido até pinha 40 2  
21 Esgotar tanque 5   
22 Encher circuito com ácido 120 6 2 
23 Recirculação ácido 1500   
24 Envio água até pinha 20 2  
25 Recolher ácido do tanque 5   
26 Empurro ácido com água 120 5 1 
27 Enxaguamento ácido 130 8  
28 Esgotar tanque 5   
36 Enxaguamento final 180 12  
37 Esgotar tanque 180   
38 Limpeza filtro 60   
39 Fim do programa 5   

 

Em contraste, o CIP aos TCFs não necessita ser tão agressivo na eliminação da 

carga orgânica, no entanto devem ser eficientemente removidos todos os minerais, 

diminuindo a possibilidade de formar depósitos, pelo que não é retirada a atmosfera de 

CO2. Por outro lado, é importante garantir que, uma vez que não há lavagem com 

soda, os possíveis microrganismos que se possam desenvolver são cabalmente 

eliminados. Por outro lado, são necessários agentes de limpeza, como os hidrotropos, 

para que se eliminem os aromas das bebidas. 

Com efeito, a utilização deste agente de limpeza ácido requer moderação, em 

virtude do seu elevado custo, no entanto, esta não deve ser reduzida a ponto de a 

higienização ficar comprometida. Assim, à semelhança do setor anterior, foi 

identificada uma oportunidade de rentabilização dos programas de CIP atuando em 

duas vertentes: substituindo a formulação Divosan Uniforce VS44 pela formulação 

Divosan OSA-N VS37 e implementar um programa de limpeza específico para os 

TCFs com bebidas aromatizadas que recorria a um CIP ácido com um desinfetante 

designado de P3-Oxónia Active (Tabela 18). 
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Tabela 18 - Composição da formulação comercial do agente lixiviante a testar nos TCFs 

Formulação Composição química Percentagem 
(% m/m) 

P3-Oxónia Active 
Peróxido de hidrogénio 8-<35 

Ácido acético <10 
Ácido peracético 1-<5 

 

No CIP às CF, a substituição do Divosan Uniforce VS44 a 1,6% m/m pelo Divosan 

OSA-N VS37 a 2% m/m traduzir-se-ia numa poupança económica para a empresa e, 

portanto, uma mais valia, mantendo a qualidade geral da higienização. Por outro lado, 

o Divosan OSA-N VS37 pelo facto de possuir uma condutividade mais elevada que o 

primeiro, permitiria eliminar alguns erros associados à baixa condutividade da solução 

em uso. No CIP aos TCFs, a introdução de um novo programa (Tabela 19) que recorre 

à solução comercial P3-Oxónia Active a 0,3% m/m durante 10 minutos, permitiria 

reduzir o tempo consumido pelo processo e, por outro lado, reduzir o consumo de 

água na higienização dos TCFs com bebidas aromáticas e, inerentemente, a 

diminuição da produção de efluentes. 

Tabela 19 - Passos do programa de CIP “Desinfetante + Ácido” aos TCFs e respetivos parâmetros, para testar a 
formulação P3-Oxónia Active enquanto agente lixiviante 

Programa de CIP Soda + Ácido 

Passo 
Parâmetros 

Tempo (segundos) Volume (hL) Condutividade no 
retorno (mS/cm) 

1 Arranque programa 2   
2 Seleção operador 2   
3 Passo Coordenação 5   
29 Envio água 

enxaguamento desinfetante 360 25  
31 Esgotar tanque 5   
32 Encher circuito com 

desinfetante 100   
33 Recirculação desinfetante 600   
34 Esgotar tanque 5   
35 Fim desinfetante 2   
361 

Enxaguamento final 180 12  
371 Esgotar tanque 180   
19 Concentrar ácido 5   
20 Envio de ácido até pinha 40 2  
21 Esgotar tanque 5   
22 Encher circuito com ácido 120 6 2 
23 Recirculação ácido 1500   
24 Envio água até pinha 20 2  
25 Recolher ácido do tanque 5   
26 Empurro ácido com água 120 5 1 
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(7) 

27 Enxaguamento ácido 130 8  
28 Esgotar tanque 5   
362 Enxaguamento final 180 12  
372 Esgotar tanque 180   
38 Limpeza filtro 60   
39 Fim do programa 5   

 

A formulação P3-Oxónia Active trata-se de uma mistura estabilizada de ácido 

peracético, peróxido de hidrogénio e ácido acético, sintetizada segundo o equilíbrio da 

equação 7. O ácido peracético consiste num agente altamente oxidante, resistente à 

desativação pelas enzimas catalse e hidrogénio peroxidase. Adicionalmente, é um 

composto com elevada capacidade lixiviante, sem necessitar de cloro ou derivados 

clorados. A nível de decomposição e tratamento, uma vez que se trata de um 

equilíbrio deslocado no sentido dos reagentes, é um composto que é de baixa 

agressividade ambiental uma vez que se decompõe em peróxido de hidrogénio e 

ácido acético. 20 

 

Em sentido oposto, a utilização desta solução implica uma instalação específica 

em virtude da sua capacidade de corroer metais, nomeadamente as tubagens e 

equipamentos em aço inoxidável. Neste sentido, foi instalado, previamente à 

realização dos ensaios, uma linha de plástico exclusiva para dosear esta solução de 

limpeza em simultâneo com o enchimento de água do tanque de desinfetante T4 e 

evitar o contacto direto da solução concentrada com os equipamentos. 

3.2.1. Objetivo 

Face ao supracitado, o objetivo nesta estação de CIP passou pela introdução de 

duas alterações. A primeira, no CIP geral, pela alteração do agente de limpeza ácido 

Divosan Uniforce VS44 a 1,6% m/m pela formulação comercial, testada anteriormente 

na zona da Stockagem e Propagação, OSA-N VS37 a 2% m/m e a ser testada nos 

programas de CIP realizados aos equipamentos de maior importância, as CF de 3000 

hL e os TCFs. A segunda alteração resumiu-se à introdução de um novo programa 

(Tabela 19) e da solução comercial P3-Oxónia Active a 0,3%, com um tempo de 

contacto de 10 minutos, avaliando a eficiência na remoção de aromas nos TCFs com 

bebidas aromatizadas. 
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Com estas alterações promover-se-ia a rentabilização do processo de 

higienização da estação de CIP da Fermentação e TCFs, diminuindo o tempo em CIP 

dos TCFs previamente cheios com bebidas aromatizadas e, por outro lado, a 

diminuição dos recursos hídricos. Por outro lado, a implementação do Divosan OSA-N 

VS37, corresponderia a uma diminuição do custo dos agentes utilizados nos 

programas de CIP desta estação. 

3.2.2. Procedimento Experimental e Métodos 

À semelhança dos ensaios efetuados na estação de CIP anterior, todas as 

amostras foram colhidas no retorno de CIP, por forma a garantir o cumprimento de 

todas as normas de qualidade. 

Por outro lado, ao introduzir um novo programa, nesta estação foi, ainda, 

necessário verificar a operacionalidade da nova instalação para a formulação P3-

Oxónia Active e do programa a esta solução associado. 

Procedimento Experimental 

Ao contrário dos ensaios realizados na secção anterior, cujo intuito era avaliar, 

nas mesmas circunstâncias, dois agentes ácidos de limpeza, neste setor trata-se da 

avaliação dos benefícios de um agente, Divosan OSA-N VS37 a 2% m/m, face ao 

utilizado, Divosan Uniforce VS44 a 1,6% m/m. Adicionalmente, a validação e 

consequente aprovação de um novo programa, de uma nova linha de doseamento e a 

utilização de um novo agente de limpeza, P3-Oxónia Active a 0,3% m/m, aquando da 

higienização dos TCFs com bebidas com aditivos aromáticos. 

Assim, para a avaliação da formulação Divosan OSA-N VS37 nesta estação de 

CIP, o procedimento foi semelhante ao realizado na secção anterior. Procedeu-se, 

inicialmente, à alteração dos parâmetros associados aos passos 19, 20 e 22 dos 

programas de CIP, quer para as CF de 3000 hL, quer para os TCFs, em virtude das 

diferentes condutividades das soluções de limpeza ácidas, adaptando-os para os 

valores apresentados na Tabela 20.  

Tabela 20 - Parâmetro da condutividade nos diferentes agentes ácidos utilizados no CIP da Fermentação. Os valores 
de condutividade dizem respeito à concentração no tanque ácido T2, ao limite aceite para que a linha seja carregada 
com a solução de limpeza (passo 22) e para que a solução ácida seja recuperada para o tanque, novamente (passo 
26) 

Formulação 
Divosan OSA-N 

VS37 
2% m/m 

Divosan Uniforce VS44 
1,6% m/m 

Concentração no tanque T2 23 mS/cm 7 mS/cm 
Passo 22 5 mS/cm 2 mS/cm 
Passo 26 2 mS/cm 1 mS/cm 
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À semelhança do plano delineado na Tabela 7 para a estação de CIP da 

Stockagem e Propagação, e seguindo as mesmas premissas relativas, quer ao 

doseamento da formulação ácida , quer da concentração de compostos nitrogenados, 

foi elaborado um plano amostral para esta estação, apresentado na Tabela 21. 

Tabela 21 – Plano amostral, e respetivas análises, nos ensaios com Divosan OSA-N VS37 no CIP da Fermentação e 
TCFs. “X” marca as análises que não foram efetuadas na amostra em questão 

Análise Amostra 
Passo 27 Passo 36 Tanque Ácido (T2) 

Microbiologia (ufc)   X 
Nitratos (mg/L)   X 

Nitritos   X 
pH    

Condutividade (mS/cm)    
Concentração (% m/m) X X  
 

Para avaliar o novo programa de CIP aos TCFs com bebidas aromatizadas, em 

virtude da sua finalidade, foi necessário delinear um procedimento diferente. Com 

estas higienizações pretendia remover-se o odor e a coloração persistentes das 

bebidas armazenadas nos TCFs. Logo, a avaliação da carga organolética das 

amostras foi, necessariamente, avaliada. Adicionalmente, e por forma a obter uma 

melhor caracterização, foi avaliada a condutividade e pH das mesmas. 

Por outro lado, e em virtude do recurso a uma formulação altamente corrosiva 

para metais, foi necessária a avaliação da capacidade da instalação dosear o agente 

ativo sem se deteriorar e cumprindo os requisitos estabelecidos. Assim, foi necessária 

a instalação de uma linha capaz de dosear a formulação pela adição do ácido 

peracético em linha, em simultâneo com a adição de água ao tanque T5.  

A necessidade de avaliar o doseamento deste agente era, ainda, mais importante 

do que nos restantes agentes de limpeza dada ausência de condutividade do mesmo. 

Neste caso, o doseamento era feito em função da dimensão do tanque T5, do caudal 

da bomba doseadora de P3-Oxónia Active, do tempo que esta estava em 

funcionamento e, por fim, do caudal da água da rede. Estes fatores, no seu conjunto 

permitiam a obtenção de uma concentração de 0,3% m/m. 

Com efeito, ao não ser possível avaliar, durante o CIP, a concentração real da 

solução em recirculação, era, também, impossível determinar qual a concentração 

remanescente da solução após a realização do CIP, impossibilitando a reutilização da 

solução e não justificando o seu armazenamento no tanque. Consequentemente, esta 

solução apresentava-se como a única a ser preparada aquando da realização do CIP 
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e desprezada após a sua recirculação, resumindo a sua vida útil a um único ciclo de 

CIP. 

Assim, com base no objetivo deste novo programa de CIP, nestes ensaios 

procurou-se validar a instalação pela avaliação física da mesma e pelos resultados 

das análises das amostras colhidas.  

Para avaliar a eliminação dos agentes de limpeza e da carga organolética dos 

TCFs foram colhidas amostras de águas, nomeadamente, nos passos 29, no qual se 

colheu uma amostra no início do passo e outra no final do passo, e mais duas 

amostras, uma no passo 361 e outra no passo 362. Nestas amostras, foi efetuada, à 

semelhança das amostras de águas nos restantes ensaios, a medição do pH e 

condutividade. Adicionalmente, foi feita a caracterização colorimétrica, por recurso a 

espectrofotometria, e a caracterização do odor, como apresentado na Tabela 22.  

A avaliação do doseamento do P3-Oxónia Active foi efetuada pela colheita de 

amostras no final do passo 33. Como apresentado na Tabela 22, estas foram 

caracterizadas pela análise do pH, da condutividade e da concentração do 

desinfetante. 

Tabela 22 - Plano amostral, e respetivas análises, com o agente P3-Oxónia Active no CIP da Fermentação e TCFs. “X” 
marca as análises que não foram efetuadas na amostra em questão 

Análise  Amostra 

Passo 29 
(Início) 

Passo 29 
(Fim) 

Passo 361 Passo 362 Passo 33 

Absorvância (a 510 nm)     X 
Odor     X 
pH      

Condutividade (mS/cm)      
Concentração (% m/m) X X X X  

 

Método 

À semelhança dos ensaios anteriores, o local de amostragem de CIP procurou-se 

que fosse o mais extremo ponto da linha de CIP. Com efeito, e dada a inexistência de 

torneiras scandibrew no retorno da linha, nos ensaios a esta estação as amostras de 

água e de P3-Oxónia Active foram colhidas no final do retorno e na zona de 

escoamento.  

De diferente modo, a amostra do tanque T2, essencial para avaliar a capacidade 

de dosear a formulação Divosan OSA-N VS37, era colhida numa torneira de 

amostragem do próprio tanque. 



FCUP 
Otimização de Programas de CIP na Indústria Cervejeira 

68 

 

Após a colheita das amostras, no laboratório, eram feitas todas as análises às 

amostras, essenciais à validação do processo. 

Avaliação Colorimétrica por Espectrofotometria 

As bebidas aromatizadas, maioritariamente, possuem uma coloração intensa e 

característica. Esta, embora de difícil remoção, tendia a ser mais facilmente eliminada 

que o odor destas bebidas, contudo, a sua avaliação não deve ser descurada. 

Estas bebidas possuem diferentes colorações, de diferentes intensidades e de 

persistência variável. No entanto, tendencialmente, as mais marcadas tratam-se das 

bebidas com aromas derivados de frutos vermelhos, como são exemplo a Super Bock 

Tango, a Somersby Balckberry e a Moussy Morango, cuja cor predominante é próxima 

do vermelho. 

Com efeito, estabeleceu-se, por uma questão de uniformização, que a 

absorvância seria medida com um comprimento de onda de excitação de 510 nm, 

localizado entre o máximo de absorção da cor vermelha e da cor violeta (Tabela 23). 

Tabela 23 – Comprimentos de onda de absorção e respetiva cor de absorção e emissão no espectro de luz visível. 
Diagrama circular com as oposições. Esquema adaptado21 

Comprimento de 
onda absorvido 

(nm) 

Cor absorvida Cor 
percepcionada 

 

400 Violeta Verde amarelado 
450 Índigo Amarelo 
480 Azul Laranja 
490 Azul esverdeado Vermelho 
530 Verde Roxo 
570 Verde amarelado Azul escuro 
600 Laranja Azul 
650 Vermelho Verde 

 

Desta forma, uma alíquota das amostras das águas era colocada numa cuvete, 

sem proceder a qualquer diluição e, após estabelecida água ultrapura como branco no 

espectrofotómetro do modelo U-2001 da Hitachi, procedia-se à mediação da 

absorvância da amostra a 510 nm. 

Análise Olfativa 

De todas as análises realizadas, esta apresenta-se como a mais subjetiva e, 

consequentemente, o resultado era meramente qualitativo. Assim, aquando da 

colheita da amostra esta era avaliada. Antes das restantes análises, o frasco era 

agitado e aberto por forma a repetir o procedimento e validar a persistência do odor. 
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(8) 

Determinação da Concentração (% m/m) de P3-Oxónia Active 

À semelhança das restantes formulações já testadas, o desinfetante P3-Oxónia 

Active possui um método específico para determinar a sua concentração. Neste caso, 

ao contrário das restantes formulações, e como mencionado anteriormente, durante o 

processo de higienização não é possível ter qualquer tipo de informação sobre a 

concentração do mesmo, pelo que a estação deve estar, efetivamente operacional e 

otimizada para o seu doseamento, assentando nos fatores mecânicos e temporais 

elencados. 

Com efeito, a colheita destas amostras para a determinação da concentração era 

essencial. Para tal, a 20 mL de ácido sulfúrico 25% (V/V) adicionavam-se 10 mL da 

solução de desinfetante e, posteriormente, titulava-se com permanganato de potássio 

0,02 M até se obter uma coloração rosa ténue e persistente. 

O volume de permanganato gasto na titulação, em mL, era usado para determinar 

a concentração de P3-Oxónia Active, segundo a equação: 

%m mP3 − Oxónia	Active = 345678	9:965;<4	 7= 	×	17
320  

Medição da Condutividade e pH 

Este procedimento foi realizado como descrito na página 45. 

Determinação da Concentração (% m/m) do Agente Ácido 

Este procedimento foi realizado como descrito na página 47 para a determinação 

da concentração da formulação OSA-N VS37. 

Quantificação de Nitratos e Pesquisa de Nitritos 

Este procedimento foi realizado como descrito na página 45. 

3.2.3. Resultados 

Similar aos ensaios anteriores, a avaliação do CIP nos dois programas ensaiados 

foi realizada de forma isolada, na medida em que higieniza um único componente, 

mas integrado, pois depende do funcionamento de uma estação partilhada por uma 

série de equipamentos. Com efeito, da análise de diferentes ciclos, foi possível tirar 

conclusões relativamente ao resultado dos ensaios. 

CIPs com Divosan Uniforce VS44 

Homologamente aos ensaios anteriores, a fase inicial dos ensaios passou pelo 

acompanhamento de programas de CIP nas condições de partida. Assim, avaliou-se o 

funcionamento da estação atentando, especificamente, nos passos que recorriam ao 

agente ácido Divosan Uniforce VS44 1,6%. À semelhança da estação de CIP anterior, 



FCUP 
Otimização de Programas de CIP na Indústria Cervejeira 

70 

 

há uma série de parâmetros que são apresentados e controlados pelo autómato, no 

entanto, neste caso esses dados não são registados, impossibilitando o traçado de 

gráficos de temperatura e evolução da condutividade como nos ensaios anteriores. 

Deste modo, a avaliação da higienização passou pela colheita de amostras e a 

sua respetiva caracterização. Neste caso, quer o CIP às CF, quer o CIP aos TCFs, 

fazem lavagem ácida, correspondente ao conjunto de passos de 22 a 27, e, no 

decorrer dos mesmos a estação de CIP envia a solução a partir do tanque T2 para o 

equipamento a higienizar, recircula a solução e recolhe-a, novamente, ao tanque de 

origem, terminando com o enxaguamento da linha. 

Assente nestas etapas e no plano amostral da Tabela 21, foram acompanhados 

seis ciclos de CIP a CF. Atentou-se ao funcionamento geral do CIP, no entanto, foi 

prestada especial atenção aos passos acima mencionados no que respeita à 

coerência de funcionamento e repetibilidade .  

Da análise do CIP, verificou-se que, na lavagem ácida, concretamente nos 

parâmetros do passo 26, não se verificava um padrão comportamental claro. Por 

outras palavras, em determinados programas era observada a concretização do 

parâmetro definido para o volume, primeiramente, noutros casos, era observada a 

concretização do parâmetro da condutividade. Tal pode ocorrer em virtude da baixa 

condutividade exigida pelo Divosan Uniforce VS44 e a consequente exposição deste 

valor à variação da medição do condutivímetro. Esta susceptibilidade traduz-se na 

recuperação de um elevado volume de água, diluindo a solução contida no tanque T2 

e a diminuição da rentabilidade e eficiência do processo. 

Analisando as amostras de águas colhidas ao longo dos ensaios e dos resultados 

elencados na Tabela 24, contudo, foi possível concluir que, à parte da rentabilidade do 

processo, supracitada, a qualidade da higienização não estava em causa, pelo que, a 

nível de qualidade do processo, a instalação se encontra em perfeitas condições para 

a realização dos ciclos ácidos do programa de CIP. 

Tabela 24 - Média dos resultados das análises das amostras recolhidas ao longo dos seis ensaios realizados com a 
formulação ácida, com desinfetante, Divosan Uniforce VS44 na estação de CIP da Fermentação e TCFs. “X” marca as 
análises que não foram efetuadas na amostra em questão 

Análise Amostra 
Passo 27 Passo 36 

Microbiologia (ufc) 0  
Nitratos (mg/L) 9  

Nitritos Negativo Negativo 
pH 5,20 5,18 

Condutividade (mS/cm) 0,345 0,352 
Concentração (% m/m) X X 
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Concluindo, a utilização da formulação Divosan Uniforce VS44 embora se 

traduzisse, em virtude da sua baixa condutividade e custo elevado, num componente 

pouco rentável da estação de CIP da Fermentação e TCFs, este mesmo agente 

permite a realização do ciclo ácido sem recorrer a derivados de fosfatos, nem nitratos, 

e mantendo um elevado padrão de qualidade.  

CIPs com OSA-N VS37 

Concluída a caracterização do ciclo ácido do programa realizado por esta estação 

de CIP, foi possível definir, concretamente, os pontos de melhoria e, 

consequentemente, as caraterísticas que deveriam ser mantidas, nomeadamente, a 

diminuição das flutuações de volume e tempo despendido em virtude da condutividade 

do Divosan Uniforce VS44 e a manutenção dos padrões de qualidade da higienização 

por este agente proporcionada. 

No entanto, após quatro ensaios com a formulação Divosan OSA-N VS37 na 

estação de CIP em questão, possivelmente, em virtude do elevado volume de solução 

requerido para a realização dos ensaios e perdido nos passos de enxaguamento e 

enchimento da linha, na ETAR foram detetados problemas, nomeadamente, uma 

elevada mortalidade da massa anaeróbia, o que impossibilitou o correto 

funcionamento da ETAR. Consequentemente, os ensaios foram interditados, bem 

como o recurso ao agente de limpeza ácido em programas de CIP. 

Assim, na impossibilidade de instalar o Divosan OSA-N VS37 como substituto ao 

Divosan Uniforce VS44, e após análise com os fornecedores de soluções capazes de 

suprimir as falhas da formulação utilizada atualmente, a manutenção da formulação 

comercial Divosan Uniforce VS44 como agente de limpeza ácido no CIP da 

Fermentação e TCFs apresenta-se como a solução mais rentável. 

CIPs com P3-Oxónia Active 

A última alteração a testar nesta estação de CIP passou pela utilização de um 

agente lixiviante para realizar a higienização dos TCFs com bebidas aromatizadas. 

Para que tal fosse possível foi implementado o programa de CIP apresentado na 

Tabela 19, tal como o equipamento adequado à utilização de P3-Oxónia Active. 

Como mencionado anteriormente, nestes ensaios, adicionalmente à atenção 

prestada ao funcionamento do CIP na sua vertente química, foi necessário avaliar o 

funcionamento dos equipamentos, concretamente, da nova linha que permitia o 

doseamento de P3-Oxónia Active em linha. Esta validação, meramente visual, 

mostrou-se essencial para a determinação das causas do não funcionamento em 

determinadas situações. 
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Assim, foram realizados um total de quinze ensaios, dos quais apenas cinco 

funcionaram segundo o esperado. Os restantes dez, por problemas associados à 

manutenção da linha de doseamento, foram interrompidos.  

Os cinco ensaios bem sucedidos, todos realizados com bebidas de coloração 

avermelhada, permitiram a colheita de amostras de água e P3-Oxónia Active, segundo 

o plano amostral da Tabela 22. Posteriormente, procedeu-se à sua análise e 

caracterização. Da média dos resultados, obteve-se a Tabela 25. Nestes ensaios, ao 

contrário do que se verificou nos anteriores, a operacionalidade da linha de 

doseamento foi total. 

Tabela 25 - Média dos resultados das análises das amostras recolhidas ao longo dos cinco ensaios realizados com a 
formulação P3-Oxónia na estação de CIP da Fermentação e TCFs com o programa “Desinfetante + Ácido”. “X” marca 
as análises que não foram efetuadas na amostra em questão 

Análise  Amostra 

Passo 29 
(Início) 

Passo 29 
(Fim) 

Passo 361 Passo 362 Passo 33 

Absorvância (a 510 nm) 0,57 0,034 0,003 0,0032 X 
Odor Marcado Suave Ausente Ausente X 
pH 3,85 5,27 4,9 5,01 4,73 

Condutividade (mS/cm) 1,02 0,38 0,31 0,38 0,39 
Concentração (% m/m) X X X X 0,6 

 

Da análise da tabela foi possível concluir que, embora a linha não permita a 

execução do programa de forma continuada, na medida em que foram detetadas 

inúmeras melhorias necessárias à linha de doseamento de P3-Oxónia Active, quando 

o programa era executado na sua plenitude, o resultado observado foi sempre o 

previsto. Todos os parâmetros analisados evoluiram de forma favorável, 

nomeadamente, a subida do pH no passo 29 (Início) de 3,85, característico das 

bebidas, para 4,9, mais próximo do pH neutro, no passo 361. Simultaneamente, foi 

observada a descida da condutividade de 1,02 mS/cm para 0,31 mS/cm no mesmo 

intervalo de tempo, denotando a perda das propriedades da bebida no equipamento. 

Somada aos resultados anteriores está a diminuição, evidente, da coloração das 

amostras, cuja absorvância do passo 29 (Início) para o passo 361 diminuiu em 99,47%, 

homologamente ao odor das mesmas amostras, denotando a eficiência da formulação 

P3-Oxónia Active enquanto agente lixiviante. 

Assim, da análise dos resultados observados ao longo dos ensaios com o 

programa de CIP “Desinfetante + Ácido” aos TCFs a realizar pela estação de CIP da 

Fermentação e TCFs fica claro que o programa, quando funciona,  exerce a sua 

função na medida em que elimina, cabalmente, os vestígios das bebidas aromáticas, 
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concretamente, coloração e o odor. No entanto, a linha de doseamento de P3-Oxónia 

Active e os diversos componentes que a compõem devem ser revistos por forma a 

garantir a permanência do programa e a sua aplicabilidade. 

3.3. CIPs da Mini-Fábrica 
A Mini-Fábrica, contrariamente às zonas abordadas anteriormente, trata-se de 

uma secção independente dentro do centro de produção de Leça do Balio. Ao passo 

que a zona da stockagem e propagação e a zona de fermentação e TCFs se tratam de 

áreas da zona de produção das cervejas industriais, cada uma com uma função 

concreta no processo de produção de cerveja e com a sua estação de CIP específica 

e independente, a mini-fábrica corresponde a uma secção independente espacial e 

funcionalmente, de dimensões muito inferiores e utilizada para a produção de cerveja 

artesanal, conhecida por Super Bock Selecção 1927. 

Com efeito, como o nome indica, a Mini-Fábrica trata-se de uma secção na qual 

se realiza a produção de cerveja desde a moagem ao engarrafamento, numa escala 

muito inferior à dos equipamentos anteriormente abordados. Assim, e em virtude das 

menores dimensões dos equipamentos, da própria zona de produção e do volume de 

cerveja produzido, existem apenas duas estações de CIP idênticas, a estação de CIP 

Quente e a estação de CIP Frio. Contrariamente às estações de CIP abordadas na 

Adega, estas estações não fazem recuperação da água dos enxaguamentos e, 

embora sejam descentralizadas e independentes, na medida em que existe uma 

separação entre os diversos equipamentos a higienizar, constituem um denominador 

comum entre equipamentos muito diferentes, pelo que a personalização que estes 

permitem na higienização dos equipamentos não é tão grande quanto nas estações 

anteriores.  

Diferente das estações abordadas anteriormente, é, também, a designação destas 

estações, dado prender-se com os seus programas e não com os equipamentos que 

higieniza. Assim, a estação de CIP Quente é assim designada por executar o ciclo de 

soda a 80 ºC nos seus diversos programas. Esta higieniza os equipamentos 

associados à produção e distribuição do mosto pelas CF. A estação de CIP Frio, por 

sua vez, executa os programas de CIP com todos os ciclos à temperatura ambiente, e 

está adstrita às linhas e equipamentos relacionados com o armazenamento e 

fermentação da cerveja.  

No que à sua constituição diz respeito, a estação de CIP Frio é constituída por 

cinco tanques, numerados de T1 a T5, e uma única linha de CIP, como representado 

na Figura 9, no entanto, apenas os tanques T1, T3, T4 e T5 são utilizados. Nestes são 
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armazenados água da rede, em T1, que, à semelhança das demais estações, permite 

que esta seja doseada com um caudal fixo e definido, essencial para o resultado final 

da higienização. Em T3, é armazenada e doseada soda à temperatura ambiente e a 

uma concentração de 2% m/m. O ácido utilizado por esta estação de CIP é o ácido 

fosfórico alimentar a 1% m/m e é doseado e armazenado no tanque T4. Por fim, o 

tanque T5 é utilizado para dosear o desinfetante, P3-Oxónia Active, a 0,3% m/m. 

 

Figura 9 – Esquema, simplificado, da estação de CIP Frio da Mini-Fábrica. Constituída por uma linha e cinco tanques, 
quatro dos quais operacionais. Nesta, o tanque T1 é utilizado para dosear água da rede, o T3 armazena hidróxido de 
sódio a 2%m/m, o T4, ácido fosfórico alimentar a 1%m/m e, por fim, o T5 é utilizado para dosear o desinfetante, neste 
caso, P3-Oxónia Active, todos à temperatura ambiente 

A estação de CIP Quente, no que respeita ao número e dimensão dos tanques e 

linhas é homologa à estação de CIP Frio, como representado na Figura 10, no 

entanto, a finalidade dos mesmos é diferente. Nesta, os tanques estão, também, 

numerados de T1 a T5, no entanto, o T5 está inutilizado. Com efeito, restam os 

tanques T1, com água da rede, à temperatura ambiente, o tanque T2 utilizado no 

doseamento e armazenamento de ácido fosfórico alimentar a 1% m/m e à temperatura 

ambiente. O tanque T3, contrariamente ao T1 é utilizado para dosear água da rede, 

mas a 80 ºC. Por fim, o tanque T4 armazena e doseia hidróxido de sódio a 80 ºC, a 

uma concentração de 2% m/m. 

Com estas duas estações de CIP realizam-se, como supracitado, CIPs a 

equipamentos muito diversos e com características muito diferentes, desde cubas, 

caldeiras e linhas. Adicionalmente, estes equipamentos contactam com a matriz 

alimentar em diferentes estados e, por isso, diferem na exigência da higienização. 

Uma vez que se tratam de estações independentes, foi possível orientar os 

programas de CIP segundo as necessidades dos equipamentos. Desta forma, cada 

Água Soda Ácido

       mS

T1 T3 T4 T5T2

Oxónia

T5

Y
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estação de CIP permite realizar diferentes programas de CIP, que variam na sua 

complexidade, e ajusta-los, ainda, às características dos equipamentos a higienizar, 

nomeadamente, linhas ou CF, pelo CIP Frio, ou caldeiras e linhas de mosto, com o 

CIP Quente. 

 

Figura 10 – Esquema, simplificado, da estação de CIP Quente da Mini-Fábrica. Constituída por uma linha e cinco 
tanques. O tanque T1 é utilizado para dosear água da rede à temperatura ambiente. T2 armazena e doseia ácido 
fosfórico alimentar a 1% m/m à temperatura ambiente. O tanque T3 é utilizado para enviar água a 80 ºC e o T4 
armazena soda a 2% m/m, a 80 ºC. T5 está inutilizado 

A estação de CIP Frio, esquematizada na Figura 9, higieniza CF de 30 e 60 hL, 

TCFs de 50 hL e linhas de cerveja. Uma vez que na Mini-Fábrica se produzem 

cervejas artesanais, algumas das quais exigem a permanência de leveduras e matéria 

orgânica nos TCFs, é de suma importância a presença de um desinfetante e a 

realização de um CIP vigoroso, com especial intensidade no ciclo de soda. Com efeito, 

os programas de CIP realizados nesta secção são levados a cabo por três agentes de 

limpeza diferentes, com um ciclo de soda na ordem dos 1800 segundos, como 

apresentado Tabela 26. Só assim é possível garantir a mitigação dos riscos de 

contaminação microbiológica e a supressão da perda da qualidade organolética das 

cervejas produzidas. 

Tabela 26 - Passos, e respetivos parâmetros, do programa de CIP “Soda + Ácido” da estação de CIP Frio da Mini-
Fábrica às Cilindro-Cónicas e linhas de cerveja. Os passos assinalados com * não são realizados no CIP às linhas 

Programa de CIP Soda + Ácido 

Passo 
Parâmetros 

Tempo (segundos) Condutividade no retorno (mS/cm) 

1 Arranque do programa 0  
2 Concentrar soda 5 125 
3 Concentrar ácido 5 12 

Água da 
Rede

Água 
quente

Soda 
quente

       mS

T1 T3 T4 T5

Ácido

T2 T5

       ºC

Y

       ºC
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4 Enxaguamento inicial 600  
5 Soda até pinha 10  
6* Esgotar CC 30  
7 Envio de soda 2 7 
8 Recirculação soda 1800  
9* Água até á pinha 10  

10* Retorno soda 5  
11 Recuperação de soda ao 

tanque 5 20 

12 Enxaguamento Soda 600  
13* Esgotar CC 60  
14 Fim soda 5  
15* Ácido até pinha 10  
16* Esgotar CC 5  
17 Envio de ácido 5 7 
18 Recirculação ácido 1500  
19* Água até á pinha 30  
20* Retorno ácido 30  
21 Recuperação de ácido ao 

tanque 5 30 

22 Enxaguamento ácido 600  
23* Esgotar CC 120  
24 Fim ácido 5  
25 Recirculação desinfetante 900  
26* Esgotar desinfetante 30  
27 Enxaguamento final 600  
28* Esgotar CC 5  
29 Fim CIP 30  

 

A estação de CIP Quente, por sua vez, assume o papel na higienização de 

equipamentos associados à produção ou distribuição de mosto. Com efeito, o tipo de 

sujidade que estes equipamentos estão expostos é diferente. Neste sentido, e dada a 

elevada carga orgânica nestes equipamentos, face aos abordados anteriormente no 

CIP Frio, é impreterível a presença de elementos de limpeza, nomeadamente água e 

soda, a elevada temperatura, na ordem dos 80 ºC. Estas diferenças são, ainda, mais 

evidentes quando se compara o CIP à linha de mosto, Tabela 27, com o CIP realizado 

às linhas da estação de CIP Frio, pela ausência do desinfetante no Programa “Soda + 

Ácido”. 

No entanto, não é apenas na dimensão, organização dos equipamentos e na 

função que a Mini-Fábrica se diferencia das estações de CIP da Adega abordadas nos 

capítulos 3.1 e 3.2. Os CIPs realizados por estas estações, por não serem tão 

complexos são mais suscetíveis a erros e a variações. Por outro lado, grande parte da 
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Mini-Fábrica exige trabalho manual pesado por parte dos operadores, o que dificulta a 

sua execução, e incorre no aumento do tempo exigido no CIP, decorrente da 

montagem e desmontagem das mangueiras para a linha de CIP. Estes fatores 

somados ao elevado tempo de CIP que estes programas exigem, traduz-se num 

entrave ao desenvolvimento e crescimento da produção de cerveja artesanal na 

Unicer. 

Tabela 27 - Passos, e respetivos parâmetros, do programa de CIP “Soda + Ácido” da estação de CIP Quente da Mini-
Fábrica à linha de mosto 

Programa de CIP Soda + Ácido 

Passo 
Parâmetros 

Tempo 
(segundos) 

Condutividade no 
retorno (mS/cm) 

Temperatura 
de envio (ºC) 

Temperatura 
no retorno 

(ºC) 
1 Arranque do programa 0  

  

2 Concentrar soda 5 90 80  

3 Concentrar ácido 5 15   
4 Enxaguamento inicial 60  

80  

5 Envio de soda 5 7 80  
6 Recirculação soda 1200  

80 40 

7 Recuperação de soda 
ao tanque 5 20   

8 Enxaguamento Soda 60    

9 Fim soda 5  
  

10 Envio de ácido 5 7   

11 Recirculação ácido 1200  
  

12 Recuperação de ácido 
ao tanque 5 30   

13 Enxaguamento ácido 60  
  

14 Fim ácido 5  
  

15 Enxaguamento final 400    

16 Fim CIP 5    

 

Uma vez que existe, atualmente, um manifesto crescimento do consumo de 

cerveja artesanal por parte dos consumidores, a Unicer apostou na ampliação e 

modernização da Mini-Fábrica. Para tal, foram feitas alterações em alguns pontos por 

forma a agilizar várias etapas da produção de cerveja, como é exemplo a linha do 

carbonatador e a nova linha para o enchimento, que se situará numa nova zona dentro 

da Mini-Fábrica. Por outro lado, apostou num aumento considerável do espaço 

disponível para a fermentação de cerveja pela instalação de dez CF de 60 hL, cada, o 

que se traduz na duplicação do volume disponível para cerveja em fermentação. 

Este crescimento da capacidade produtiva da Mini-Fábrica, acarretou, também, 

um crescimento espacial e, por outro lado, o ajuste de equipamentos já existentes, 
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como é o caso da linha de mosto, que foi, obrigatoriamente, aumentada e repensada, 

por forma a estar associada aos novos equipamentos. Outro destes casos de 

adaptação de equipamentos às novas condições foi a linha de CIP, das CF, logo da 

estação de CIP Frio, e a própria linha de mosto, higienizada pela linha de CIP Quente. 

3.3.1. Objetivo 

Como referido anteriormente, a importância dos programas de CIP na indústria 

apresenta-se, não só, como uma necessidade de garantir a qualidade do produto final, 

como, também, para garantir a manutenção da qualidade dos equipamentos. 

Constatou-se que os programas de CIP da Mini-Fábrica já careciam de revisão. 

Por outro lado, a introdução de novos equipamentos, derivada do crescimento do 

volume de cerveja produzido exigiu celeridade na sua operacionalidade, no entanto, a 

mesma não é possível sem o cumprimento das regras de qualidade. Só assim poderia 

ser garantida a produção de cerveja com os padrões desejados. Consequentemente, 

com a introdução de novos equipamentos, era de suma importância a revisão dos 

programas de CIP da Mini-Fábrica por forma a validar diversos aspetos, 

nomeadamente: 

1. Garantir o funcionamento e operacionalidade na nova linha de CIP ; 

2. Analisar a existência de fugas e falhas nas CF antes da introdução de 

mosto; 

3. Assegurar a qualidade da higiene das novas CF para a realização da 

fermentação; 

4. Rever e otimizar os programas de CIP, de ambas as estações, às novas 

condições da secção. 

Em suma, pretendia-se avaliar se as condições de higienização atuais da Mini-

Fábrica eram compatíveis com os padrões de qualidade exigidos e, por outro lado, 

garantir a sua adequação aos novos equipamentos, o que permitiria assegurar a 

manutenção da qualidade da cerveja produzida. 

3.3.2. Procedimento Experimental e Métodos 

Para validar e cumprir os objetivos pretendidos nesta secção o procedimento 

passou pela avaliação do desempenho geral do CIP, do comportamento do mesmo 

em cada uma das cubas e linhas estudadas de modo independente e o resultado final 

da higienização. 

Assim, foram colhidos diferentes tipos de amostras e comparados os resultados 

por forma a obter um programa ajustado as necessidades atuais. 
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Procedimento Experimental 

O processo de otimização e validação dos programas de CIP nesta secção, em 

virtude da sua dinâmica, mais manual, e dos objetivos destes ensaios, baseava-se na 

observação visual das condições da linha, das cubas e dos tanques de CIP, da 

avaliação de amostras de águas e dos diversos agentes de limpeza em cada um dos 

programas de CIP, bem como da montagem do próprio circuito de limpeza. 

Após avaliação das condições da instalação e do funcionamento da linha de CIP, 

de cada uma das CF e respetivas sondas, e da linha de mosto, foram iniciados os 

ensaios. Numa fase inicial avaliou-se o funcionamento do CIP no seu todo, em função 

do acompanhamento dos programas, e identificaram-se os passos e pontos de 

melhoria no programa. Numa segunda fase, em função da colheita de amostras e da 

análise das mesmas, determinou-se o ajuste e a eficiência do CIP segundo os padrões 

de qualidade exigidos. Por fim, foram realizados programas de CIP após fermentação 

nas novas CF e, em função destes resultados, foram feitas atualizações no programa 

e na estação. 

A avaliação do CIP feita inicialmente passou pela observação dos diferentes 

programas e dos respetivos parâmetros. Foram tidos em conta os passos mais 

importantes em cada um dos programas, o tempo e o funcionamento geral dos 

mesmos. Por outro lado, foi avaliada a possível existência de quebras no fornecimento 

das diferentes soluções de limpeza bem como a capacidade da estação dosear 

corretamente e eficientemente os agentes de limpeza. Por fim, foi avaliada a 

manutenção do CIP ao longo do tempo, ou seja, se de um programa ou um 

equipamento, para o programa seguinte ou outro equipamento, havia perda de 

qualidade significativa ou se havia a manutenção da eficiência do programa. 

Na segunda fase, procedeu-se à colheita de amostras de água e dos agentes de 

limpeza, à semelhança do que foi feito nos programas anteriores e, como tal, foram 

definidos os pontos a ter em conta e quais as análises a efetuar, como representado 

na Tabela 28. Os resultados destas amostras elucidariam relativamente à capacidade 

da estação de CIP concretizar os parâmetros definidos corretamente. Por outro lado, 

pela análise microbiológica permitiram validar a eficiência do programa em diversas 

CF, da 17 à 26. 

Na avaliação destes programas foram, ainda, tidos em conta aspetos funcionais 

avaliados e registados durante o CIP, como representado na Tabela 29, essenciais 

para a comparação dos valores obtidos no laboratório. 
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Tabela 28 – Plano das amostras a recolher em cada CIP para avaliação e validação no laboratório 

Equipamento em CIP 
Tanque de soda Tanque de ácido Tanque de Desinfetante CF 

Concentração 
(% m/m) 

Condutividade 
(mS/cm) 

Concentração 
(% m/m) 

Condutividade 
(mS/cm) 

Concentração 
(% m/m) 

Bioluminescência 
(RLU) 

Microbiologia 
(ufc) 

CF 17 – CF 26        
Linha de mosto        

 

Tabela 29 – Plano de validação da operacionalidade do programa de CIP. A condutividade registada na soda e no ácido em recirculação derivam do registo dos valores apresentados no 
condutivímetro de retorno de CIP durante o passo de recirculação dos agentes de limpeza correspondentes 

Equipamento em 
CIP 

Inspeção visual do 
circuito 

Inspeção visual do enxaguamento 
inicial 

Enxaguamento 
final 

Soda em 
recirculação 

Ácido em 
recirculação 

pH Condutividade 
(mS/cm) 

Condutividade 
(mS/cm) 

CF 17 – CF 26      
Linha de mosto      
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Em conjunto, estas amostras e registos, permitiriam, em primeira instância, 

avaliar, no momento, o funcionamento do programa e avaliar o cumprimento dos 

parâmetros definidos na higienização. Numa segunda fase, e por comparação dos 

valores registados no decorrer do programa e os resultados obtidos no laboratório, 

seria possível inferir sobre o real estado e resultado do programa e concluir sobre os 

pontos de melhoria a ter em conta. 

Método 

Quando o processo de otimização da higienização, a nível industrial, não tem um 

foco concreto, como os definidos nos pontos 3.1 e 0, a avaliação do programa, para 

que seja plausível uma melhoria, deve ter em conta fatores químicos, biológicos e 

instrumentais. Com efeito, a melhoria só é possível se o programa for analisado nas 

suas diversas valências. 

Assim, a primeira fase é feita em campo, pela observação dos paneis e 

informações recolhidas do autómato e pela análise visual da linha de CIP e da CF em 

questão. Posteriormente, são colhidas as amostras dos agentes de limpeza e é feita a 

validação bioquímica do processo pela análise das amostras de água da CF. 

Inspeção Visual do Circuito 

Esta secção do Centro de Produção de Leça do Balio, como referido 

anteriormente, exige dos trabalhadores um acréscimo de trabalho manual. Este facto, 

somado a tratarem-se de novos equipamentos e uma nova organização implica a 

necessidade de validar o percurso de CIP para cada uma das CF e, por outro lado, 

garantir que, além de corretamente estabelecido, este se encontra corretamente 

montado e sem fugas. 

Com efeito, o objetivo era verificar, durante o enxaguamento inicial, os pontos 

críticos por forma a garantir que o CIP corria em condições válidas. 

Inspeção Visual do Enxaguamento Inicial 

O sistema de CIP da Mini-Fábrica, em virtude da sua simplicidade e dimensão, 

não possui caudalímetro, logo, não é possível calcular o volume enviado de cada uma 

das soluções de limpeza. Com efeito, o controlo do volume de soluções gasto é feito, 

pela determinação temporal de cada um dos passos. 

Consequentemente, é necessário proceder à avaliação do enxaguamento inicial 

por forma a garantir que este elimina, eficientemente, os resíduos, a ponto de ser 

perceptível uma alteração da coloração do início para o final do passo, reflexo da 

eliminação de 90%, aproximadamente, dos resíduos que se encontram nas CF. 
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pH do Enxaguamento Final 

O pH, é utilizado enquanto medida de validação da eficiência do programa de CIP 

em virtude da sua rápida resposta e simplicidade. Neste caso, e dado que não se 

estudava ao detalhe um enxaguamento após um agente de limpeza, mas sim o 

resultado final do CIP no seu ponto mais distante, servia para validar se a água que 

restava no circuito estaria, ou não, contaminada com algum agente químico. 

Para tal, no final de cada CIP, era colhida uma amostra de água do final do último 

enxaguamento, na qual se media o pH recorrendo a fitas de pH da Merk. Por alteração 

da coloração destas fitas e por comparação com os padrões de cor, era definido o pH, 

que era aceite a variar entre 6 e 8. 

Recirculação de Soda e Ácido 

O programa de CIP na Mini-Fábrica, tal como os programas de CIP da 

Fermentação e TCFs, não regista os valores dos diferentes parâmetros em cada um 

dos passos. Como tal, é necessário prestar atenção ao decorrer do programa por 

forma a registar os valores. 

Neste caso, do registo do valor de condutividade da recirculação da soda cáustica 

e do ácido fosfórico alimentar, por comparação com os resultados obtidos no 

laboratório, foi possível averiguar o estado da estação no doseamento dos agentes de 

limpeza. A avaliação contínua permitiu inferir sobre a eficiência ao longo dos diversos 

programas. 

Condutividade 

A medição da condutividade seguiu os parâmetros definidos nos métodos 

apresentados na página 45. 

Determinação da Concentração (% m/m) da Soda Cáustica 

Em virtude da avaliação global do programa de CIP e do funcionamento da 

própria estação, obrigatoriamente tinha de ser prestada atenção ao doseamento da 

soda e à reciclagem da mesma. A recirculação de soda, adicionalmente ao facto de 

ser o passo que mais tempo consome em todo o programa, é o agente de limpeza, por 

excelência, utilizado na remoção da matéria orgânica, pelo que, o seu correto 

funcionamento é cabal no desempenho geral do CIP. 

Assim, após o ajuste da concentração deste agente de limpeza, passo 2 do 

programa de CIP, era colhida uma amostra do tanque. Esta amostra era, 

posteriormente, analisada no laboratório por titulação, segundo o método de Warder. 
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(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

Este método tem em conta a reação do hidróxido de sódio com o dióxido de 

carbono atmosférico e a consequente formação de carbonato de sódio, como 

representado na equação (9). Define-se, assim, a concentração de NaOH como 

concentração de soda livre, uma vez que se trata da soda passível de ser usada na 

higienização. A concentração total de hidróxido de sódio e carbonato de sódio, por sua 

vez, é definida como concentração de soda total.22 

!"#	 % + 2	()"* )+ → ()#!"- + *#" 

Desta forma, para determinar a concentração de soda, a 10 mL da amostra do 

tanque são adicionadas 3 ou 4 gotas de solução de fenolftaleína. Titula-se esta 

solução com HCl a 1 M até que a solução fique incolor. O volume de titulante gasto é 

definido como V1. 

Posteriormente, são adicionadas 3 a 4 gotas do indicador alaranjado de metilo à 

amostra anterior. Esta é, novamente, titulada com HCl a 1 M até que a solução mude 

de amarela para rosa-alaranjada, anotando-se o volume de ácido clorídrico gasto 

nesta titulação e definido como V2. 

Para a determinação da concentração (% m/m) de soda total tem-se que: 

./0)	 %	2 2 = 41×0,4 

A concentração de soda livre (% m/m), depende do volume V1, tal forma que: 

Se V1=V2:   ./0)	:;<=>	 %	2 2 = 42×0,4 

Se 2V1>V2:  ./0)	:;<=>	 %	2 2 = (2×41 − 42)×0,4 

Determinação da Concentração (% m/m) de Ácido Fosfórico Alimentar 

O agente de limpeza ácido utilizado no ciclo ácido da Mini-Fábrica, como 

mencionado anteriormente, trata-se de ácido fosfórico alimentar. Dado o seu papel no 

CIP e a necessidade da Unicer controlar os fosfatos nos efluentes, a avaliação do 

correto funcionamento deste agente nos programas de CIP da Mini-Fábrica é 

imperativa. 

Como tal, foram colhidas amostras do tanque ácido, após o ajuste da 

concentração do mesmo no início de cada CIP (passo 3). Estas foram analisadas, 

posteriormente, no laboratório por titulação. 

Neste caso, a 50 mL da amostra do tanque eram adicionadas 3 gotas de 

fenolftaleína. Titulava-se, posteriormente, com NaOH a 1 M e definia-se como V o 

volume de gasto. 
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(13) 

A concentração de ácido fosfórico alimentar era dada segundo a equação:  

ÁC;0/	D/EDó=;C/	):;2>GH)=	 %	2 2 = 4×0,17 

Determinação da Concentração (% m/m) de P3-Oxónia Active 

A formulação P3-Oxónia Active, embora em ensaios para a sua utilização nos 

programas de CIP aos TCFs com bebidas aromatizadas na Adega, é válida para 

utilização na Mini-Fábrica, pelo que a linha de doseamento com as características 

específicas já existia e estava operacional. 

Com efeito, a determinação da concentração deste desinfetante foi feita segundo 

o método apresentado na página 66. 

Colheita das Amostras, Inoculação e Incubação 

A colheita das amostras das CF para a contabilização das ufc foi realizada 

segundo o procedimento descrito nos métodos das páginas 44 e 45, do capítulo “CIP 

Stockagem e Propagação de Levedura”. 

Bioluminescência 

Na validação dos programas de CIP da Mini-Fábrica, mais concretamente, na 

higienização das CF, era necessário avaliar o perfil microbiológico da água 

remanescente nestes equipamentos por forma a inferir sobre a eficácia do CIP e, por 

outro lado, garantir que as CF estavam em condições de qualidade para receber 

mosto. 

Como tal, era colhida uma amostra da cuba, como mencionado no ponto anterior, 

e era feita a incubação de 1 mL de amostra. No entanto, o facto de necessitar de 3 

dias de incubação torna o método, parcialmente, incompatível com a celeridade 

exigida no processo de validação e disponibilização das novas CF. E, embora se trate 

do método mais fiável para avaliar as CF a nível microbiológico, era necessário 

recorrer a um método mais rápido na resposta, para que, no caso de não se obter o 

resultado desejado na higienização, se repetisse o CIP, se averiguassem as causas e, 

por fim, não se contaminasse o mosto e, consequentemente, a cerveja. 

Neste sentido, aquando da colheita da amostra para o ensaio microbiológico, era 

colhida uma segunda amostra para que se procedesse à avaliação da carga orgânica 

por um método de bioluminescência. Este método, ainda que menos sensível e 

preciso que o anterior, fornece um resultado confiável, dentro de determinados 

valores, e no momento, fazendo face à lacuna dos 3 dias de incubação. Esta prontidão 

de resposta possibilita a tomada de decisão no momento de colocar mosto na cuba, 

com confiança.23 
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Este método assenta no princípio de todos os seres vivos produzirem Adenosina 

Trifosfato, ATP, do inglês Adenosine TriPhosphate. Este composto, no caso da 

indústria cervejeira, é, ainda, de maior interesse uma vez que a cerveja deriva de uma 

matriz riquíssima em nutrientes, entre os quais, justamente, ATP. Com efeito, este 

método permite avaliar a contaminação microbiológica, por um lado, e, por outro a 

capacidade do programa de CIP em eliminar os resíduos orgânicos. 

Para proceder a esta análise é mergulhada uma zaragatoa do kit de determinação 

de ATP em água da 3M na amostra. Posteriormente, esta zaragatoa é colocada no 

interior de uma caneta que contém uma solução com os componentes necessários à 

ocorrência da reação representada na Figura 11, cedida pelo kit.  

 

Figura 11 – Representação da reação que ocorre no interior da caneta do kit de determinação de ATP em amostras de 
água por bioluminescência. Esquema adaptado24 

A caneta é, após agitação, colocada num leitor, pertencente ao kit, que apresenta 

o resultado em unidades de raios de luz, RLU, do inglês Ray Light Units. Mediante o 

valor apresentado pelo equipamento e os valores tabelados como aceites, 

apresentados na Tabela 30, o programa de CIP é considerado bem ou mal sucedido. 

No interior da caneta, como mencionado, ocorre a reação que dá origem ao 

aparecimento de luz, que emite num comprimento de 560 nm, e que é tanto mais 

intenso quanto maior o número de moléculas de ATP na amostra, uma vez que, por 

cada molécula de ATP é libertado um fotão. 

Tabela 30 – Valores indicativos para a eficiência do CIP na Indústria Cervejeira pelo ensaio do kit de bioluminescência 
em amostras de água da 3M 

Tipo de Indústria Ok (RLU) Atenção (RLU) Não Ok(RLU) 

Indústria Cervejeira <150 151-299 >300 
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3.3.3. Resultados 

O processo de validação dos programas de CIP na Mini-Fábrica diferenciam-se 

dos abordados nos tópicos anteriores em diversos aspetos. Com efeito, o 

procedimento de avaliação foi, também ele, diferente. No entanto, a maior diferença a 

salientar prende-se com o facto de ser necessário validar, individualmente, o programa 

a cada uma das CF. Esta validação individual, permitiu ajustar o programa como um 

todo. 

Foram avaliados, no total, três programas, o programa “Soda + Ácido” da estação 

de CIP Quente, Tabela 27, à linha de mosto e os programas “Soda + Ácido”, Tabela 

26, e “Enxaguamento”, que corresponde ao intervalo do passo 25 ao passo 29 do 

programa “Soda + Ácido”, da estação de CIP Frio. Com estes programas foram 

realizados um total de dezasseis ensaios, um ensaio com o programa “Soda + Ácido” 

à linha de mosto, quatro “Enxaguamentos” a CF e os restantes onze trataram-se de 

ensaios às CF com o programa “Soda + Ácido”. 

Nestes ensaios, foram detetadas melhorias ao longo de cada ensaio. Nesse 

sentido, o programa de CIP foi sendo ajustado, e foram sendo anotadas as falhas, por 

forma a corrigir no CIP seguinte. Desta forma, para cada CF foi feita uma avaliação 

individual e foram sendo feitos os ajustes necessários a que o ciclo de CIP seguinte 

decorresse de forma mais ajustada. 

Cubas de Fermentação 

Os primeiros programas de CIP foram realizados às CF 17, 18 e 19, com a 

estação de CIP Frio e o programa “Soda + Ácido”, cujos resultados estão 

apresentados na Tabela 31 e Tabela 32. Da análise dos resultados, embora seja 

evidente o desajuste da concentração de todos os agentes de limpeza, para valores 

superiores aos definidos para a estação de CIP, verifica-se que, no geral, a estação 

consegue, eficientemente, eliminar o excesso de concentração e registar, no 

enxaguamento final um valor de pH neutro e, por outro lado, obter um resultado válido, 

quer no resultado microbiológico, quer no resultado da bioluminescência. 

Contudo, no decorrer destes ensaios foram identificados problemas, 

concretamente, no passo 7 – envio de soda – e passo 21 – recuperação de ácido ao 

tanque. Por outro lado, foram detetadas oportunidades de melhoria nos passos 23 e 

28, ambos relacionados com o processo de esvaziar a CF. 

No passo 7, verificou-se que, em virtude da baixa condutividade definida como 

parâmetro (7 mS/cm), este passo rapidamente era avançado e era iniciada a 

recirculação de soda. Este avanço precoce do passo implicava que a linha de CIP 
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Tabela 31 – Resultados das análises realizadas no laboratório às amostras colhidas durante os ensaios às CF 17, 18 e 19 antes da primeira fermentação. CIP realizado pela estação de CIP Frio da 

Mini-Fábrica. O programa de CIP utilizado foi “Soda + Ácido”. X – Representa análises não efetuadas 

Equipamento em CIP 
Tanque de soda Tanque de ácido Tanque de Desinfetante CF 

Concentração 

(% m/m) 

Condutividade 

(mS/cm) 

Concentração 

(% m/m) 

Condutividade 

(mS/cm) 

Concentração 

(% m/m) 

Bioluminescência 

(RLU) 

Microbiologia 

(ufc) 

CF 17 Livre= 3,4  

Total= 4,6  
119,8 1,7 10,5 X 16 0 

CF 18 Livre= 3,1 

Total= 3,2 
X 1,9 11,5 1,02 13 0 

CF 19 Livre= 3,8 

Total= 4 
127,0 1,15 11,59 0,53 45 0 

 

Tabela 32 – Resultados da avaliação e acompanhamento do programa de CIP “Soda + Ácido” às CF 17, 18 e 19, da Mini-Fábrica, antes da primeira fermentação. CIP realizado pela estação de CIP 

Frio. X – Representa resultados não registados 

Equipamento em 
CIP 

Inspeção visual do 
circuito 

Inspeção visual do enxaguamento 
inicial 

Enxaguamento 

final 
Soda em 

recirculação 

Ácido em 
recirculação 

pH 
Condutividade 

(mS/cm) 

Condutividade 

(mS/cm) 

CF 17 Ok Ok 7 X X 

CF 18 Ok Ok 7 X X 

CF 19 Ok Ok 7 145 11,7 
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ficasse em carga com um elevado volume de solução hidróxido de sódio com 

concentração inferior à desejada, baixando a condutividade da recirculação face à 

estabelecida, inicialmente, no passo 2 e, por outro lado, fazendo com que, no passo 

da recuperação da solução de limpeza alcalina ao tanque – passo 11 –, um elevado 

volume de solução, com concentração ajustada fosse desprezado em virtude do 

enchimento total do tanque. Por outro lado, baixava a concentração dentro do tanque, 

implicando um acréscimo de tempo consumido no início do CIP seguinte. 

No passo 21, por sua vez, verificava-se o problema oposto. A condutividade 

definida como parâmetro (30 mS/cm) era muito superior à condutividade máxima que 

o ácido fosfórico alimentar regista à concentração de 1% m/m. Com efeito, este passo 

era automaticamente avançado, desperdiçando toda a solução em carga no circuito. 

Tal facto, simultaneamente, contribuía para o aumento dos efluentes fosfatados, para 

a não rentabilização do programa e, por fim, implicava um aumento de tempo 

consumido no programa de CIP seguinte no ajuste da concentração e enchimento do 

tanque ácido. 

Por fim, no passo 23, o parâmetro temporal exigido com a sonda de nível 

desatuada, cerca de 120 segundos, era muito superior aos restantes passos 

homólogos. Uma vez que, após a recirculação do ácido ainda recirculava desinfetante, 

este passo correspondia a um excesso de tempo desnecessário. Inversamente, no 

passo 28, cuja finalidade era a mesma do passo 23, o tempo exigido para a sonda 

desatuar era de apenas 5 segundos, não garantindo o esvaziamento efetivo da CF. 

Assim, com base nestes pressupostos, alteram-se os parâmetros da 

condutividade do programa de CIP nos passos 7 e 21. No passo de encher o circuito 

com soda, definiu-se o parâmetro da condutividade em 50 mS/cm, no passo de 

recuperar o ácido ao tanque definiu-se o parâmetro condutividade para 5 mS/cm. 

Finalmente, no passo 23, o parâmetro tempo foi alterado de 120 para 30 segundos e, 

por outro lado, o tempo foi aumentado de 5 para 60 segundos no passo 28. 

Em virtude destas alterações, o programa definido anteriormente, na Tabela 26, 

para a estação de CIP Frio foi atualizado para o programa apresentado na Tabela 33. 

Após as alterações ao programa, era importante validar a sua operacionalidade, 

pelo que este foi implementado nos programas de CIP às restantes CF que se 

pretendia aprovar para inicio de fermentação. Desta forma, realizaram-se os 

programas de CIP de aprovação das novas CF com o novo programa às CF 20, 21, 

22, 24, 25 e 26, aos quais não se fez uma avaliação tão extensiva a nível do 

doseamento dos tanques, em virtude das avaliações anteriormente realizadas. Nestes, 
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por sua vez, prestou-se especial atenção ao funcionamento do doseamento da 

formulação P3-Oxónia Active que, embora estivesse operacional, carecia de alguma 

atenção para a determinação do seu funcionamento irregular, como representado na 

Tabela 31. 

Tabela 33 - Passos, e respetivos parâmetros atualizados, do programa de CIP “Soda + Ácido” da estação de CIP Frio 
da Mini-Fábrica às Cilindro-Cónicas e linhas de cerveja. Os passos assinalados com * não são realizados no CIP às 
linhas. Os parâmetros atualizados estão assinalados a negrito 

Programa de CIP Soda + Ácido 

Passo 
Parâmetros 

Tempo (segundos) Condutividade no retorno (mS/cm) 

1 Arranque do programa 0  
2 Concentrar soda 5 125 
3 Concentrar ácido 5 12 
4 Enxaguamento inicial 600  
5 Soda até pinha 10  
6* Esgotar CC 30  
7 Envio de soda 2 50 
8 Recirculação soda 1800  
9* Água até á pinha 10  

10* Retorno soda 5  
11 Recuperação de soda ao 

tanque 5 20 

12 Enxaguamento Soda 600  
13* Esgotar CC 30  
14 Fim soda 5  
15* Ácido até pinha 10  
16* Esgotar CC 5  
17 Envio de ácido 5 7 
18 Recirculação ácido 1500  
19* Água até á pinha 30  
20* Retorno ácido 30  
21 Recuperação de ácido ao 

tanque 5 5 

22 Enxaguamento ácido 600  
23* Esgotar CC 30  
24 Fim ácido 5  
25 Recirculação desinfetante 900  
26* Esgotar desinfetante 30  
27 Enxaguamento final 600  
28* Esgotar CC 60  
29 Fim CIP 30  

 

No seguimento da avaliação ao funcionamento da linha de doseamento do 

desinfetante, foram, ainda realizados três programas de “Enxaguamento” às CF 19, 21 
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e 24. Este programa foi realizado, pelo menos, 24 horas após a realização do 

programa de CIP “Soda + Ácido” a cada uma das CF, sem que estas tenham entrado 

em contacto com a matriz alimentar. 

Os resultados dos ensaios laboratoriais e da avaliação in situ dos programas de 

CIP acima mencionados às respetivas CF, estão apresentados na Tabela 34 e Tabela 

35. 

Da análise dos resultados apresentados em ambas as tabelas fica claro que a 

ampliação da zona de produção não promoveu a ineficiência dos programas de CIP 

uma vez que os resultados microbiológicos são coerentes e constantes nas diversas 

CF. Por outro lado, nunca foram registadas ou observadas quebras de caudal nem, 

em sentido oposto, empoçamentos no interior das CF que indicassem o desajuste do 

programa em determinados pontos.  

Por outro lado, pela aplicação do programa com os novos parâmetros, não houve 

perda de qualidade no doseamento dos agentes de limpeza, que apresentam valores 

de condutividade compatíveis com as concentrações exigidas para a estação de CIP 

em vigor. No entanto, o doseamento de P3-Oxónia Activo exige alguns cuidados no 

momento de concentrar, nomeadamente, a necessidade de esvaziar o tanque de 

desinfetante antes do início de cada CIP, para que a concentração seja o mais 

próximo de 0,3% m/m. 

Uma vez avaliada a viabilidade dos programas de CIP nas cubas antes da 

realização da primeira fermentação, foi necessário aplicar o mesmo procedimento a 

estas novas CF após a primeira fermentação. Nestes ensaios, embora as amostras e 

o procedimento tenha sido o mesmo, por forma a garantir uma comparação tão 

próxima quanto possível, foi necessário prestar especial atenção aos parâmetros da 

bioluminescência e microbiologia, em virtude da carga orgânica e microbiológica que 

decorre do processo de fermentação. 

Realizaram-se, em CF após a primeira fermentação, um total de três ensaios, dois 

com o programa de CIP “Soda + Ácido” às CF 18 e 19 e um programa de 

“Enxaguamento” à CF 18. Os resultados obtidos estão registados na Tabela 36 e 

Tabela 37. 

Atendendo aos resultados obtidos nas higienizações realizadas após as primeiras 

fermentações, e tendo em conta os resultados, semelhantes, obtidos nas mesmas CF 

antes da primeira utilização é possível assegurar que o programa de CIP estava a 

cumprir o seu papel, garantindo a segurança e a higiene destes equipamentos. 
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De salientar que, no programa de CIP “Soda + Ácido” realizado à CF 18 após 

fermentação, cujo valor do ensaio de bioluminescência foi negativo (superior a 300 

RLU), este, possivelmente, deriva de um erro na colheita da amostra ou de uma 

contaminação posterior à colheita por um fator externo ao CIP uma vez que o 

resultado microbiológico foi de zero ufc. No entanto, após um período superior a 24h 

foi realizado um programa de “Enxaguamento”, no qual se obtiveram resultados 

compatíveis a nível da bioluminescência e da microbiologia. 

Nestes ensaios foi, ainda, registado um CIP “Soda + Ácido” cuja concentração de 

P3-Oxónia Active foi de 0% m/m, uma vez que o depósito da formulação concentrada 

estava vazio e, consequentemente, não foi possível diluir. Contudo, o resultado do CIP 

foi positivo. 

Linha de Mosto 

O programa de CIP “Soda + Ácido” à linha de mosto, aquando da atualização do 

programa “Soda + Ácido” da estação de CIP Frio, também foi atualizado, 

nomeadamente, nos passos 5 e 12, pela alteração do parâmetro da condutividade. No 

entanto, era necessário validar o CIP na sua eficiência, na medida em que produz um 

resultado esperado, e, por outro lado, na capacidade de realizar o programa de 

higienização sem falhas com o aumento da linha de mosto para o novo setor. 

Assim, após realização de um ensaio, com a estação de CIP Quente, que lhe está 

adstrita, registaram-se os resultados na Tabela 38 e Tabela 39. No entanto, para que 

no enxaguamento final, passo 15, o resultado de pH fosse neutro, foi necessário 

aumentar o tempo de 400, inicialmente, para 600 segundos, uma vez que, no final dos 

400 segundos, o pH da água rondava os 9. 

De salientar, que tal facto ocorreu, em parte, porque o ciclo ácido foi avançado, 

em virtude da sua falta de necessidade, uma vez que na linha de mosto só circula 

mosto, logo, rico em matéria orgânica, e pobre em minerais, principal alvo dos agentes 

de limpeza ácidos. 

Assim, com base neste ensaio e nos ensaios realizados às CF, atualizou-se o 

programa de CIP “Soda + Ácido” da linha de mosto para o apresentado na Tabela 40. 
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Tabela 34 – Resultados das análises efetuadas no laboratório às amostras recolhidas durante os diferentes ensaios à estação de CIP Frio da Mini-Fábrica. O programa de CIP utilizado, salvo os 
casos assinalados, foi “Soda + Ácido”. E – Indica os ensaios realizados com o programa “Enxaguamento”. X – Representa análises não efetuadas no ensaio 

Equipamento em CIP 
Tanque de soda Tanque de ácido Tanque de Desinfetante CF 

Concentração 
(% m/m) 

Condutividade 
(mS/cm) 

Concentração 
(% m/m) 

Condutividade 
(mS/cm) 

Concentração 
(% m/m) 

Bioluminescência 
(RLU) 

Microbiologia 
(ufc) 

CF 19 E X X X X 0,54 10 0 

CF 20 Livre= 3,7 
Total= 3,7 116,1 1,52 9,8 0,66 78 0 

CF 21 X X X X X 44 0 
CF 21 E X X X X 0,27 39 0 
CF 22 X X X X 0,22 40 0 
CF 24 X X X X X 23 0 

CF 24 E X X X X 0,28 49 0 
CF 25 X X X X X 20 0 
CF 26 X X X X X 17 0 

 

Tabela 35 – Resultados da avaliação e acompanhamento dos programas de CIP às CF da Mini-Fábrica, antes da primeira fermentação. Todos os programas de CIP foram realizados pela estação 
de CIP Frio e com o programa “Soda + Ácido”, salvo os casos assinalados. E – Indica os ensaios realizados com o programa “Enxaguamento”. X – Representa valores não registados no ensaio 

Equipamento em 
CIP 

Inspeção visual do 
circuito 

Inspeção visual do enxaguamento 
inicial 

Enxaguamento 
final 

Soda em 
recirculação 

Ácido em 
recirculação 

pH Condutividade 
(mS/cm) 

Condutividade 
(mS/cm) 

CF 19 E Ok Ok 7 X X 
CF 20 Ok Ok 7 137 12,5 
CF 21 Ok Ok 7 106 11,30 

CF 21 E Ok Ok 7 X X 
CF 22 Ok Ok 7 102 10,5 
CF 24 Ok Ok 6 115 12,3 

CF 24 E Ok Ok 7 X X 
CF 25 Ok Ok 7 120 11,9 
CF 26 Ok Ok 7 174,5 12,40 
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Tabela 36 – Resultados das análises efetuadas no laboratório às amostras recolhidas durante os ensaios às CF 18 e 19 com estação de CIP Frio da Mini-Fábrica, após a primeira fermentação. O 
programa de CIP utilizado, salvo os casos assinalados, foi “Soda + Ácido”. E – Indica os ensaios realizados com o programa “Enxaguamento”. X – Representa análises não efetuadas no ensaio 

Equipamento em CIP 
Tanque de soda Tanque de ácido Tanque de Desinfetante CF 

Concentração 
(% m/m) 

Condutividade 
(mS/cm) 

Concentração 
(% m/m) 

Condutividade 
(mS/cm) 

Concentração 
(% m/m) 

Bioluminescência 
(RLU) 

Microbiologia 
(ufc) 

CF 18 Livre= 3,1 
Total= 4,3 117,4 X 11,4 0,28 400 0 

CF 18 E X X X X 0,26 34 0 
CF 19 X X X X 0 31 0 

 

Tabela 37 – Resultados da avaliação e acompanhamento dos programas de CIP às CF 18 e 19 da Mini-Fábrica, após a primeira fermentação. Os programas de CIP foram realizados pela estação 
de CIP Frio, com o programa “Soda + Ácido”, salvo os casos assinalados. E – Indica os ensaios realizados com o programa “Enxaguamento”. X – Representa valores não registados no ensaio 

Equipamento em 
CIP 

Inspeção visual do 
circuito 

Inspeção visual do enxaguamento 
inicial 

Enxaguamento 
final 

Soda em 
recirculação 

Ácido em 
recirculação 

pH Condutividade 
(mS/cm) 

Condutividade 
(mS/cm) 

CF 18 Ok Ok 7 105 12,5 
CF 18 E Ok Ok 7 X X 
CF 19 Ok Ok 7 115 12 
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Tabela 38 – Resultados das análises efetuadas no laboratório às amostras recolhidas durante os ensaios à linha de mosto com estação de CIP Quente da Mini-Fábrica. O programa de CIP 
utilizado foi “Soda + Ácido”. X – Representa análises não efetuadas no ensaio 

Equipamento em CIP 
Tanque de soda Tanque de ácido Scandibrew da linha 

Concentração 
(% m/m) 

Condutividade 
(mS/cm) 

Concentração 
(% m/m) 

Condutividade 
(mS/cm) 

Bioluminescência 
(RLU) 

Microbiologia 
(ufc) 

Linha de mosto Livre= 2,1 
Total= 2,1 86,3 X X 47 0 

 

Tabela 39 – Resultados da avaliação e acompanhamento dos programas de CIP à linha de mosto da Mini-Fábrica. O programa de CIP foi realizado pela estação de CIP Quente e com o programa 
“Soda + Ácido. X – Representa valores não registados no ensaio 

Equipamento em 
CIP 

Inspeção visual do 
circuito 

Inspeção visual do enxaguamento 
inicial 

Enxaguamento 
final 

Soda em 
recirculação 

Ácido em 
recirculação 

pH Condutividade 
(mS/cm) 

Condutividade 
(mS/cm) 

Linha de mosto Ok Ok 7 114,5 X 
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Tabela 40 - Passos, e respetivos parâmetros atualizados, do programa de CIP “Soda + Ácido” da estação de CIP 
Quente da Mini-Fábrica à linha de mosto. Os parâmetros atualizados estão assinalados a negrito 

Programa de CIP Soda + Ácido 

Passo 
Parâmetros 

Tempo 
(segundos) 

Condutividade no 
retorno (mS/cm) 

Temperatura 
de envio (ºC) 

Temperatura 
no retorno 

(ºC) 
1 Arranque do programa 0  

  

2 Concentrar soda 5 90 80  

3 Concentrar ácido 5 15   

4 Enxaguamento inicial 60  
80  

5 Envio de soda 5 50 80  

6 Recirculação soda 1200  
80 40 

7 Recuperação de soda 
ao tanque 5 20   

8 Enxaguamento Soda 60    

9 Fim soda 5  
  

10 Envio de ácido 5 7   

11 Recirculação ácido 1200  
  

12 Recuperação de ácido 
ao tanque 5 5   

13 Enxaguamento ácido 60  
  

14 Fim ácido 5  
  

15 Enxaguamento final 600    

16 Fim CIP 5    
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4. Discussão e Conclusão 
Os programas de CIP, como discutido ao longo deste trabalho, tratam-se de uma 

clara mais valia para os produtores de bens de consumo alimentar quando ajustados 

às condições da fábrica, da matriz alimentar e às condições ambientas. Além de 

verem diminuído a quantidade de produto não conforme, os equipamentos 

experienciam maior durabilidade e, por fim, reforça a imagem da empresa para com os 

consumidores e para com os seus parceiros. 

No entanto, embora traga grandes mais valias à empresa, implica um processo 

contínuo de aperfeiçoamento e de acompanhamento para que os resultados sejam os 

esperados e um protocolo que inicialmente se apresenta como benéfico, pode-se 

transformar num prejuízo ou, até mesmo, como um veículo à perda de qualidade do 

produto final. 

Neste sentido, este trabalho focou quatro estações de CIP diferentes no centro de 

produção de Leça do Balio, com objetivos muito diferentes, individualmente, no 

entanto, com a óbvia relação entre eles no sentido do aperfeiçoamento contínuo e na 

procura da maior rentabilização e ajuste do processo às necessidades da Unicer. 

Das quatro estações abordadas, duas localizavam-se na Adega e as restantes 

duas na Mini-Fábrica. As primeiras permitiam fazer programas mais direcionados para 

um tipo de equipamentos, ao passo que as da Mini-Fábrica apresentam, em virtude da 

menor dimensão, uma maior variedade de equipamentos a higienizar. 

Na área de Stockagem e Propagação, procedeu-se à substituição do agente de 

limpeza ácido à base de ácido fosfórico por um agente à base de ácido nítrico, 

designado, comercialmente, de Pascal VA5. Com esta alteração removeu-se de um 

dos programas de CIP com maior frequência da Adega o ácido fosfórico que estava 

em quantidades elevadas, dificultando o seu tratamento na ETAR para posterior 

libertação nos efluentes. Adicionalmente, esta alteração permitiu alterar outros 

parâmetros no programa de CIP que promoveram a diminuição do consumo de água 

no processo e, portanto, aliado a uma substituição, por si só, já vantajosa, foi possível 

reduzir o gasto hídrico e, consequentemente, económico do processo. De salientar 

que a introdução de um agente de limpeza à base de ácido nítrico não acarretou o 

aumento de contaminação química para o produto final, avaliado pela análise das 

últimas águas das CF por cromatografia iónica, e, por outro lado, o volume libertado 

para a ETAR é adequado à sua capacidade para tratar e eliminar os compostos 

nitrogenados, não perigando o meio ambiente. 
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Ainda na Adega, na estação de CIP da Fermentação e TCFs, pretendia-se realizar 

dois procedimentos distintos: substituir a formulação de limpeza ácida Divosan 

Uniforce VS44 pela formulação Divosan OSA-N VS37 e implementar e validar um 

novo programa de CIP aos TCFs após armazenamento de bebidas aromatizadas.  

Como apresentado anteriormente, os ensaios com a formulação Divosan OSA-N 

VS37 não apresentaram nenhuma mais valia face à formulação já implementada e, em 

virtude do seu efeito na massa anaeróbia da ETAR, a sua utilização foi interdita na 

Unicer.  

No caso do programa de CIP com a formulação P3-Oxónia Active nos TCFs com 

bebidas aromatizadas, embora os resultados que se conseguiram obter sejam 

positivos e garantam a sua eficiência na remoção da carga organolética dos TCFs com 

um único ciclo de CIP de “Desinfetante + Ácido”, em vez da sequência de três ciclos 

do programa “Ácido”, o funcionamento da linha de doseamento da formulação não 

oferece segurança. Contudo, com a sua validação a poupança de recursos hídricos e 

temporal será assinalável nestes equipamentos. 

Por fim, avaliaram-se as estações de CIP da Mini-Fábrica. Neste caso, mais do 

que a realização de um processo de otimização, foi necessário avaliar a complacência 

das estações com as condições exigidas pelas novas instalações e o crescimento da 

área de produção neste setor. Assim, com os acompanhamentos realizados foi 

possível identificar as principais falhas dos diferentes programas e proceder à sua 

correção, nomeadamente, diminuindo o volume de ácido fosfórico alimentar libertado 

para a ETAR, o que se traduz num aumento da rentabilidade do processo e, por outro 

lado, foi um fator coadjuvante na concretização do objetivo de diminuir os níveis de 

compostos fosfatados nos efluentes. Foi garantida, ainda, a qualidade do processo 

nos novos equipamentos para a realização do processo de fermentação e, por outro 

lado, avaliou-se a sua eficiência após o processo de fermentação, tendo-se registado 

um comportamento positivo. 

Em suma, os objetivos estabelecidos foram cumpridos quase na totalidade e de 

forma integrada. Ou seja, foi possível, com o trabalho realizado nas diferentes 

estações, corresponder às necessidades da empresa, não descurando as 

características específicas de cada uma das estações. Com efeito, as abordagens 

tidas ao longo deste trabalho permitiram, cabalmente,  diminuir os fosfatos nos 

efluentes, bem como os recursos, temporais, hídricos e económicos, 

consequentemente, despendidos nos programas de CIP, sem perigar a qualidade dos 

mesmos e, como tal, garantindo a melhor qualidade do produto final.  
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Adicionalmente, com este trabalho foi possível avaliar e validar a instalação de 

novos equipamentos na empresa e enquadra-los, desde logo, nos processos de CIP e 

de fermentação, garantindo a sua conformidade e operacionalidade. 

Ficou, contudo, por concretizar a validação do CIP “Desinfetante + Ácido” nos 

TCFs. Este programa, no entanto, não tendo sido validado pelas razões já elencadas, 

foi avaliado neste trabalho e, com este, é possível inferir sobre a sua operacionalidade 

aquando da instalação da linha de doseamento de P3-Oxónia Active. 
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5. Trabalho Futuro 
Como referido anteriormente, os programas de CIP, pelos mais diversos fatores, 

possuem sempre pontos de melhoria e, consequentemente, se a realização deste 

trabalho constituiu a concretização de alguns pontos de melhoria, possibilitou a 

identificação de outros tantos. 

Associado à estação de CIP de Fermentação e TCFs pode salientar-se a 

reestruturação da linha de doseamento de P3-Oxónia Active. Este composto, embora 

a nível dos programas de CIP apresente inúmeras vantagens, caracteriza-se por um 

odor intenso, cujo vapor é altamente irritante para a mucosa nasal e olhos, aliado ao 

facto de ser altamente corrosivo. Assim, uma linha mais robusta e corretamente 

ajustada, além de proporcionar a realização destes programas de CIP com viabilidade, 

constitui uma segurança para os trabalhadores da zona de produção. 

Ainda nesta estação, a colheita de amostras no retorno de CIP, como foi 

realizado, é uma tarefa complicada, pelo que a introdução de uma torneira na zona de 

retorno poderia ser uma mais valia, não só para a validação de programas de CIP 

como outros procedimentos. 

Relativamente à Mini-Fábrica há também melhorias identificadas. Uma delas seria 

a substituição do ácido fosfórico alimentar pela formulação usada na estação de CIP 

da Fermentação na Adega, o Divosan Uniforce VS44. A instalação deste permitiria 

eliminar totalmente o ácido fosfórico alimentar na estação de CIP Frio da Mini-Fábrica 

e, simultaneamente, o desinfetante P3-Oxónia Active, uma vez que se trata de uma 

formulação mista de ácido com desinfetante, como mencionado anteriormente. 

No entanto, enquanto esta melhoria não é introduzida, é necessário prestar 

atenção ao doseamento de P3-Oxónia Active que, embora funcione corretamente, tem 

algumas limitações. É necessário, antes de cada programa de CIP, ou após, esvaziar 

o tanque de desinfetante, isto porque se este tiver volume, o programa não doseia o 

desinfetante e, consequentemente, os passos de desinfetante são realizados com uma 

concentração desajustada da real. Por outro lado, podia ter-se uma sonda de nível no 

depósito/bilha da solução concentrada para não acontecer, como no ensaio, que a 

solução não foi doseada e só foi determinado no final do CIP, ainda que com um 

resultado de bioluminescência correto. 

Ainda relativamente ao doseamento de P3-Oxónia Active, a alteração do 

programa para que a bomba doseadora funcione por mais 2/3 segundos do que 

aqueles em que está ativa enquanto doseia o desinfetante, faria com que a 
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concentração subisse ligeiramente e os valores andassem mais próximos dos ideais 

0,3% m/m. 

Por outro lado, o doseamento de ácido e de soda, bem como os condutivímetros 

das instalações de CIP deveriam ser calibrados uma vez que existe um desvio entre 

os valores reais e os valores medidos na estação. Ainda que a estação esteja a utilizar 

uma sobredosagem que, em nada, perigou a qualidade do programa, torna o 

programa menos eficiente e dificulta o processo de avaliação. 

Por fim, aconselha-se a atualização dos manuais técnicos dos diferentes 

programas de CIP, bem como a necessidade de ajustar a realidade diária a estes, por 

forma a garantir a qualidade e segurança do produto e dos trabalhadores. 
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