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RESUMO 

 

A indústria alimentar confeciona alimentos para satisfazer as necessidades da 

população, sendo importante garantir que os produtos chegam aos consumidores sem 

riscos para a sua saúde e com qualidade.  

Desta forma, devem existir ferramentas que garantam a segurança e a qualidade dos 

alimentos produzidos 

Foi com este propósito que o Sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Point) foi criado e que visa garantir a produção de alimentos seguros.  

Este trabalho consistiu numa análise teórica, de como implementar este sistema numa 

pequena indústria alimentar de confeitaria, chamando à atenção de alguns erros 

comuns. 
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ABSTRACT 
 

Food industry prepare food to meet the population needs. It is important to ensure that 

the products reach the consumers with quality and without any associated risks for their 

health. 

Thus, tools that ensure food safety and quality must be available. 

The HACCP system (Hazard Analysis and Critical Control Points) was created to ensure 

the production of safe food 

This work consisted of a theoretical analysis of how to implement this system in a small 

confectionery industry, drawing attention to some common mistakes. 

 

In this work, we intend to make a theoretical analysis of how this quality should be 

implemented in a small system food confectionery. 
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Capítulo I 
 

“Algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar o 

contrário.” - Albert Einstein 
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1 Introdução 
 

A alimentação das populações é, atualmente, alvo de grande preocupação, dadas as 

suas implicações na saúde e bem-estar dos indivíduos (Domingues, 2008). As doenças 

crónicas, entre elas as cardiovasculares, cancro, diabetes e osteoporose estão 

associadas ao tipo de alimentação do indivíduo. O seu número crescente tornou-as um 

problema de saúde pública (Marques N. , 2012). No entanto, as mais preocupantes e 

com efeitos imediatos são as toxinfecções alimentares (TA). 

 

As TA são provocados pela interação de um microrganismo patogénico ou as suas 

toxinas, veiculados pelo alimento ingerido, onde subsequentemente poderá existir a 

eliminação do microrganismo patogénico (Viegas, 2010). Frequentemente dão origem 

a “surtos”. Segundo a Diretiva 2003/99/EC, um surto ocorre quando dois ou mais casos 

humanos da mesma doença, suspeitos ou confirmados, estão ligados ou têm origem 

comum (Viegas, 2010).  

 

De acordo com os dados do “European Centre for Disease Control and Prevention” 

(ECDC) (ECDC, 2004), mundialmente são afetados cerca de 76 milhões de pessoas por 

TA, entre os quais trezentos mil são hospitalizados e cinco mil acabam por falecer 

(Association, 2004). 

Relativamente a Portugal, o Laboratório de Bromatologia e de Defesa Biológica do 

exército (LBDB) refere que os dados reportados pela Autoridade Europeia de Segurança 

Alimentar (EFSA) (EFSA T. c., 2007) são muito escassos, não refletindo o que acontece 

na realidade. Havendo a necessidade de informação sobre esta problemática, foram 

iniciados estudos pelo referido laboratório. Segundo esses estudos, entre 2006 e 2012, 

ocorreram dez surtos que originaram 459 doentes dos quais 101 tiveram de receber 

tratamento hospitalar (João, 2013). 

O aumento da população na União Europeia (EU) (Domingues, 2008), o aparecimento 

de casos de encefalopatia espongiforme bovina (BSE) transmissível ao Humano, o uso 

de hormonas e antibióticos na produção de carne, a presença frequente de pesticidas 

em carnes e vegetais e a utilização mais alargada de organismos geneticamente 

modificados (OGM), entre outras ocorrências, põem em causa a segurança dos 

consumidores (Cunha & Moura, 2008). 

Este fenómeno conduziu a uma consciencialização por parte dos consumidores, 

existindo a necessidade de uniformizar a legislação, bem como o seu cumprimento.  
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Instituiu-se a decisão 2119/98/CE do Parlamento Europeu e do Concelho de 24 de 

Setembro de 1998, como uma rede de vigilância epidemiológica e de controlo das 

doenças transmissíveis na Comunidade Europeia (Viegas, 2010).  

 

A EFSA avalia e comunica os riscos para todos os 27 estados membros, fornecendo 

todas as informações necessárias sobre a segurança alimentar.  

Na Figura 1 é possível verificar que o número de casos de Campilobacteriose aumentou 

em 2014, bem como de Listeriose. Os casos de Salmonela e de Echerichia coli 

apresentaram valores superiores em 2011 (EFSA J. 2., 2013; EFSA J. 2., 2014; EFSA 

J. 2., The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic 

agents and food-borne outbreaks in 2013 has been published, 2015; EFSA J. 2., The 

European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents 

and food-borne outbreaks in 2014 has been published, 2015). 

 

 

Figura 1 - Notificações de casos de algumas das principais doenças na União Europeia entre 2011 e 

2014 (EFSA J. 2., 2013; EFSA J. 2., 2014; EFSA J. 2., The European Union summary report on trends 

and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2013 has been published, 

2015; EFSA J. 2., The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic 

agents and food-borne outbreaks in 2014 has been published, 2015). 

 

De acordo com o regulamento nº 178/2002 de 28 de Janeiro de 2002, a EFSA deverá 

dar suporte científico à Comissão Europeia, bem como colher e analisar os dados 

científicos (Viegas, 2010). 
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Com o objetivo de reforçar a defesa da Europa contra doenças infeciosas existe o 

ECDC. Este tem por missão principal identificar, avaliar e comunicar as doenças 

infeciosas que ameaçam a saúde pública (Viegas, 2010).  

 

A nível europeu existe ainda a Med-Vet-Net, Enter-net e a PulseNet, cujo objetivo é a 

prevenção da propagação dos agentes causadores de infeções e a sua tipagem 

(Viegas, 2010). 

A lei nº 81/2009 de 21 de Agosto foi instituída em Portugal, sendo uma forma de 

identificar situações de risco e divulgar dados relacionados com doenças transmissíveis 

ou outros riscos (Viegas, 2010). 

 

O Regulamento (CE) nº 178/2002, cria a Autoridade Europeia para a segurança dos 

Alimentos, determina princípios e normas gerais da legislação alimentar e estabelece 

procedimentos em matéria de segurança dos produtos alimentares (Regulamento (CE) 

nº. 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2002). Este regulamento foi criado 

de forma a assegurar a qualidade e a segurança dos produtos alimentícios que vão para 

o mercado (Domingues, 2008). Foi baseado neste regulamento, que na Europa aparece 

o Rapid Alert System for Feed and Food (RASFF) que fornece às autoridades 

responsáveis alertas, de forma a assegurar a segurança alimentar (Viegas, 2010). Os 

principais objetivos deste regulamento são garantir que nenhum alimento perigoso seja 

comercializado, de forma a atingir um elevado nível de proteção da saúde humana 

(Domingues, 2008).  

Existem outros regulamentos essenciais, como:  

 Regulamento (CE) nº 852/2004 de 29 de Abril referente à higiene dos géneros 

alimentícios, aplicável a todas as fases da cadeia alimentar (produção primária, 

transformação e distribuição dos géneros alimentícios (Regulamento (CE) n.º 

852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2004);  

O artigo 5º do referido Regulamento (CE) nº 852/2004 obriga à criação, aplicação e 

manutenção de um ou mais processos permanentes baseados nos princípios de 

Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos (HACCP - Hazard Analysis and 

Critical Control Points), enumerando-os de acordo com o código de práticas 

internacionais recomendadas e princípios gerais de higiene alimentar da Codex 

Alimentarius Commission (CAC) (CAC, 2003).  
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 Regulamento (CE) nº 853/2004, de 29 de Abril, que define regras específicas de 

higiene, que se aplicam aos géneros alimentícios de origem animal, aplicável 

aos produtos de origem animal, transformados e não transformados 

(Regulamento (CE) nº. 853/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2004).  

 

 Regulamento (CE) n.º 2073/2005 (Regulamento (CE) nº. 2073/2005 Da 

comissão, 2005), relativo aos critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros 

alimentícios que posteriormente foi modificada pelo Regulamento (CE) nº 

1441/2007, de 5 de Dezembro (Regulamento (CE) nº. 1441/2007 Da comissão, 

2007). 

2 Sistema HACCP 
 

O Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo - HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Points) consiste num sistema preventivo aplicado na 

indústria alimentar, que tem como objetivo garantir a inocuidade do produto final. A sua 

aplicação é fundamental em todos os processos, desde a produção, a manipulação, o 

transporte até à distribuição dos produtos alimentares (Almeida, 1998). 

O sistema HACCP teve início por volta dos anos 60, quando a Pillsbury Company, 

conjuntamente com os laboratórios do exército norte-americano e a NASA 

desenvolveram este sistema para garantir alimentos seguros aos astronautas, não 

comprometendo o sucesso de missões (Marques A. , 2014). 

Foi entre 1971 e 1980 que a Pillsbury Company implementou o HACCP em todas as 

suas fábricas. Posteriormente, em 1985, a Academia Nacional de Ciências dos Estados 

Unidos da América (Nacional Academy of Sciences), publicou um documento que 

explicava os critérios microbiológicos, recomendando o uso do sistema HACCP nos 

programas de segurança alimentar. Este documento tinha como objetivo garantir a 

inocuidade dos produtos alimentares, tendo sido divulgado intensamente a partir dessa 

altura (Marques A. , 2014). Em 1989 o grupo Ad Hoc do “Nacional Advisory Committee 

on Microbiological Criteria for Food” (NACMCF) começou por desenvolver um 

documento intitulado "Princípios HACCP para a Produção de Alimentos” que sugeria a 

utilização do sistema de HACCP de forma mais alargada. Desta forma, em 1992, a 

NACMCF adequou a informação desenvolvida nessa data, com um novo documento 

intitulado "Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo” (Marques A. , 

2014; Almeida, 1998). 
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Os Pontos Críticos de Controlo (PCC) durante o processo de produção são fases 

(etapas) onde são aplicadas medidas de controlo para que exista a redução ou mesmo 

a eliminação dos perigos que possam estar presentes (Domingues, 2008; Forsythe, 

2002). 

 

Os produtos alimentares são considerados seguros quando estão em conformidade 

com a legislação alimentar, de acordo com o Regulamento (CE) nº 178/2002 

(Regulamento (CE) nº. 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2002). 

 

O Sistema HACCP passou a ser uma ferramenta utilizada para a análise dos perigos e 

para estabelecer medidas de controlo que visam prevenir a ocorrência de algum perigo 

que ameace a saúde e bem-estar dos consumidores (Marques A. , 2014). A 

implementação deste sistema diferencia-se, em vários pontos, do controlo tradicional 

usado anteriormente. A grande diferença entre estes dois métodos é a existência de um 

controlo contínuo com a utilização do Sistema HACCP, ao invés do controlo pontual e 

irregular que existe no controlo tradicional (Marques A. , 2014). 

 

Vantagens da aplicação do HACCP 

A aplicação do sistema HACCP pode ser benéfica em vários aspetos, entre as quais 

(Marques A. , 2014): 

1. Promove o comércio justo, o que facilita oportunidades dentro e fora da União 

Europeia;  

2. Existe uma maior segurança dos alimentos e da saúde pública, através de um 

controlo e avaliação dos perigos;  

3. Valoriza a imagem de confiança nos operadores; 

4. Reduz os custos, com a menor produção de produtos não conformes (produtos 

não seguros para o consumidor);  

5. É aplicado ao longo do processo da cadeia alimentar, com um controlo dos 

géneros alimentares em todas as etapas; 

6. Reduz os desperdícios. 

 

A capacidade de melhorar os procedimentos de produção, a redução do 

desenvolvimento microbiano, a captação de novos clientes, o acesso a novos mercados, 

a redução de queixas e reembolsos, o aumento da venda de produtos, a redução de 

desperdício são alguns dos benefícios especificados por outros trabalhos (Milios, 

Drosinos, & Zoiopoulos, 2012).  
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De forma a manter o bom funcionamento do sistema HACCP, este deve ser aplicado a 

cada situação em separado, e deve ser revisto, sempre que haja mudança no produto, 

no processo ou em qualquer fase do processamento alimentar (Marques A. , 2014). 

 

Desvantagens/Dificuldades da aplicação do HACCP 

 

A implementação do Sistema HACCP nas indústrias alimentares, apesar dos vários 

pontos vantajosos, apresenta alguns aspetos difíceis de ultrapassar, sendo exemplos a 

falta de formação dos manipuladores; o risco elevado de contaminação cruzada; os 

ambientes não controlados; a vasta documentação que é preciso tratar (Loureiro, 2009). 

 

Em 1999 foram descritas desvantagens ao nível dos custos de implementação do 

sistema HACCP, com o investimento em equipamentos mais sofisticados, o serviço de 

consultoria externa, os pré-requisitos para a implementação e ainda as alterações 

estruturais dos edifícios (Henson & Caswell, 1999). Ou seja, permanecem ainda 

algumas dificuldades (Marques, 2014; Milios, et al., 2012), tais como: 

1. Formação deficitária dos manipuladores e responsáveis pela implementação do 

sistema HACCP;  

2. Necessidade de qualificação dos fornecedores;  

3. Necessidade de produção de uma grande quantidade de documentos; 

4. O sucesso da aplicação do sistema depender, em grande parte, do empenho 

dos trabalhadores; 

5. Necessidade de conhecimentos pluridisciplinares, como, por exemplo, 

agronomia, microbiologia, química, engenharia e outros.  

 

3 Pré-Requisitos necessários para implementar o sistema de 

HACCP numa indústria 

 

Para o sucesso na implementação do sistema HACCP, e de acordo com Panisselo e 

Quantick (2001) este deve ser construído com base em quatro princípios fundamentais 

nomeadamente, o compromisso, a formação, a disponibilidade de recursos e as 

pressões externas (Panisello & Quantick, 2001). Estes autores sugerem, assim, que 

para superar este problema, a integração do sistema HACCP em sistemas de gestão 
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da qualidade, como a norma ISO 9001, é fundamental em indústrias alimentares 

(Panisello & Quantick, 2001). 

Quando ocorrem casos não-conformes, as falhas geralmente não estão na 

implementação de algum dos princípios do sistema HACCP, mas sim, no desrespeito 

das boas práticas de higiene (ICMSF, 2002). 

A implementação dos pré-requisitos, que vão ser descritos mais à frente neste trabalho, 

torna-se importante para obter uma elevada segurança dos alimentos.  

O regulamento (CE) nº 852/2004 apresenta determinados pré-requisitos que devem ser 

implementados, respeitando os princípios gerais das práticas de higiene alimentar que 

se encontram nos códigos de boas práticas e no Codex Alimentarius, bem como noutros 

documentos referentes a requisitos de segurança alimentar (Regulamento (CE) n.º 

852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2004).  

Nas pequenas indústrias, o cumprimento destes pré-requisitos, poderá ser por si só, 

suficiente para controlar os perigos que possam ocorrer, bem como a obtenção de um 

produto final seguro (Europeias, 2005). 

Geralmente os pré-requisitos devem controlar os perigos que estão associados com a 

localização, estruturas, serviços, pessoal, instalações e equipamentos, enquanto o 

sistema HACCP deverá controlar os perigos associados ao processo produtivo (Declan 

& Maunsell, 2004).  

 

Pode-se definir um índice de risco para cada tipo de perigo, de acordo com a Tabela 1.   

 

Tabela 1 - Classificação do perigo consoante a severidade e a probabilidade de ocorrência, adaptado 
de (Domingues, 2008). 

 Severidade 

 

Probabilidade 

de ocorrência 

 Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

Baixa (1)    

Média (2)    

Alta (3)    

 

A equação que traduz o índice de risco é a seguinte: 

“Índice de risco = Probabilidade de ocorrência x severidade do perigo”. 

 

De seguida, serão apresentados os pré-requisitos necessários tendo em conta estudos 

sobre a implementação de HACCP e os regulamentos existentes (Campos, 2008; 

Wallace & Williams, 2001) 
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3.1 Saúde e higiene dos trabalhadores  
 

Os operadores poderão ser uma grande fonte de agentes causadores de infeções, 

particularmente na transmissão de bactérias, Staphylococcus aureus e Escherichia coli, 

que podem estar na pele, mucosas, secreções, unhas e cabelos (Domingues, 2008; 

Declan & Maunsell, 2004). Quando a função de um funcionário envolve a manipulação 

dos alimentos, este deve ser questionado sobre o seu estado de saúde, especialmente 

no caso de ser portador de alguma doença facilmente transmissível através dos 

alimentos. Este problema deve ser imediatamente comunicado ao responsável, de 

acordo com o Regulamento (CE) nº 852/2004, (Regulamento (CE) n.º 852/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, 2004). 

Quando um operador apresenta alguns sinais de doença (por exemplo, gastrointestinal 

ou respiratória) pode ser afastado até apresentar uma comprovação médica da sua 

recuperação (Domingues, 2008). É igualmente importante proteger os ferimentos com 

material impermeável, estanque e de cor viva, para realçar o penso (Domingues, 2008; 

Declan & Maunsell, 2004).  

Para reduzir o risco, os manipuladores devem manter as unhas curtas, limpas e sem 

verniz, e evitar usar qualquer tipo de adorno (anéis, pulseiras ou relógios).  

Os cabelos devem estar completamente cobertos, com touca ou boné. O uso de bigode 

ou barba deve ser proibido, ou tapado com máscaras.  

A farda de trabalho deve ser usada sobre a roupa do funcionário e não deve ser utilizada 

fora dos locais de trabalho. Deve ser clara e mantida limpa (Domingues, 2008; Declan 

& Maunsell, 2004).  

A zona de serviços do pessoal deve incluir vestiários, pelo menos um lavatório, toalhetes 

de papel e instalações sanitárias. Deve ser ventilada e afastada da zona de preparação 

dos alimentos (Declan & Maunsell, 2004).  

As mãos devem ser lavadas cuidadosamente, de forma criteriosa e frequente, por serem 

os principais responsáveis pela contaminação dos alimentos. Por isso, em caso de 

contacto direto com os alimentos, as mãos devem ser lavadas, mesmo que sejam 

usadas luvas, que devem ser descartáveis. Quando ocorre uma interrupção, deve-se 

lavar as mãos e calçar umas luvas novas (Domingues, 2008). Têm de ser evitados 

comportamentos de risco, como assuar o nariz, tossir ou espirrar junto dos alimentos 

Quando necessário, deve ser usado papel que é, posteriormente, descartado 

(Domingues, 2008). 
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3.2 Formação dos trabalhadores 
 

Para minimizar todos os riscos, os funcionários devem ter formação em higiene pessoal 

e alimentar, assim como consciencialização dos comportamentos de risco, sendo 

elementos cruciais para a implementação eficaz do sistema HACCP (Panisello & 

Quantick, 2001) (Regulamento (CE) nº. 2073/2005 Da comissão, 2005). Este tipo de 

formações deverá estar registada, para que seja comprovada se necessário 

(Domingues, 2008). 

 

3.3 Instalações, equipamento e utensílios  
 

3.3.1 Limpeza e manutenção 

 

É fundamental existir um plano de limpeza e desinfeção em qualquer indústria alimentar. 

Em grande parte da restauração, verifica-se um défice se desinfeção nas tábuas de 

corte, facas, bancadas de trabalho, frigoríficos e palmas das mãos (Declan & Maunsell, 

2004). Por isso, de modo a prevenir a falta de higiene, é importante que todas as 

empresas apresentem um plano de limpeza e desinfeção.  

Este plano deve incluir todos os procedimentos, instruções e periodicidade de higiene, 

limpeza e desinfeção, para todas as superfícies, equipamentos e utensílios. Deve existir 

uma lista dos produtos a usar em cada processo, bem como a sua ficha técnica. Esta 

deve incluir a dosagem recomendada, o tempo de aplicação, o modo de preparação e 

utilização dos mesmos, e folhas de registo da tarefa, com identificação do responsável 

pela mesma (Domingues, 2008; Declan & Maunsell, 2004). É importante ter em conta a 

disposição de cada área, o número de instalações sanitárias, lavatórios, vestiários, 

ventilação, iluminação e esgotos.   

Mais ainda, os materiais utilizados na construção, a localização bem como as 

dimensões das instalações, são fatores importantes e devem ter uma atenção especial 

(Regulamento (CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2004).  

Segundo estudos já realizados, deverá existir muita atenção especial a várias situações, 

referidas seguidamente (Domingues, 2008; Regulamento (CE) n.º 852/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, 2004; Declan & Maunsell, 2004): 

 Os materiais utilizados devem ser resistentes, fácil de limpar, não porosos, 

isentos de fontes de contaminação, e não devem transmitir nenhuma substância 

indesejável;  
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 Devem ser usados nas paredes materiais impermeáveis, lisos, resistentes (ao 

impacto e temperatura alta); 

 As superfícies de contacto devem ser lisas, impermeáveis, não tóxicas, não 

absorventes, e que resistam ao processo corrosivo;  

 Os equipamentos junto das paredes devem ser de fácil remoção para facilitar o 

processo de limpeza; 

 Não deverá existir cruzamento no circuito normal dos géneros alimentícios, 

durante a linha de produção; 

 Todas as junções (parede/parede, parede/chão e parede/teto) devem estar 

unidas e qualquer fenda deve ser imediatamente reparada; 

 Tal como as paredes, os pavimentos devem ser de materiais resistentes, 

impermeáveis, facilmente laváveis, desinfetáveis, e sem fendas ou buracos; 

 De igual modo, os tetos devem ser lisos e sem qualquer sujidade. As portas, 

janelas, caixilhos e sistemas de iluminação devem encontrar-se limpos e em 

bom estado; 

 Os equipamentos de conservação (frio) devem ter a capacidade suficiente para 

manter os alimentos nas temperaturas corretas e equipados com sistemas de 

monitorização de temperatura; 

 Nenhum dos termómetros utilizados pode conter mercúrio, e a sua calibração 

deverá ser realizada regularmente (pelo menos duas vezes por ano). 

 

É preciso, também, ter em conta a localização dos detergentes e desinfetantes 

(compostos tóxicos) que deverão estar num local apropriado (e etiquetados), separado 

do local onde se manipulam os alimentos (Domingues, 2008; Marques A. , 2014). Os 

panos para a loiça deverão passar por um processo de desinfeção frequente (Marques 

A. , 2014).  

 

3.3.2 Controlo de pragas 

 

As instalações deverão ter uma disposição que permita um controlo de pragas eficaz. 

Por exemplo, os condutores de eletrocussão de insetos deverão ser colocados próximo 

de aberturas para o meio exterior; deverão ser utilizadas janelas fáceis de remover e 

limpar, bem como a existência de proteção em todas as aberturas dos esgotos. 

A presença de pragas numa indústria alimentar pode causar grandes danos. É por esta 

razão que deve existir um plano preventivo do controlo de pragas, acabando com locais 
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de abrigo ou fontes de alimento das pragas (Domingues, 2008). Este plano de controlo 

de pragas deve ter em consideração os seguintes tópicos (Marques A. , 2014): 

 Planta das instalações; 

 Definir de modo claro e esclarecido o que deve ser feito pelo responsável do 

controlo de pragas; 

 Atualizar sempre as fichas técnicas de segurança dos pesticidas usados; 

 Fazer relatórios com as ações de controlo preventivo, pragas encontradas, 

descrição das ações corretivas a aplicar, dispositivos que foram colocados e que 

tipo de pesticidas foram usados; 

 Dar a conhecer a localização do sistema de monitorização, o estado de limpeza 

atual e o nível de desobstrução e humidade. 

 

3.3.3 Gestão de resíduos 

 

Os resíduos alimentares, subprodutos não comestíveis e outros resíduos, devem ser 

tratados, de forma a evitar qualquer contaminação dos alimentos, instalações e 

equipamentos (Domingues, 2008).  

Os locais onde os resíduos alimentares são armazenados devem estar afastados dos 

locais onde se manipulam os produtos alimentares. Os caixotes de lixo devem estar em 

boas condições, permitir a abertura não manual, revestidos com sacos de plástico e 

nunca devem atingir o seu limite da capacidade (Domingues, 2008).  

É possível que o circuito de saída de resíduos e entrada de produtos alimentares seja o 

mesmo, se for realizado em alturas diferentes (Marques A. , 2014). 

 

3.3.4 Diagrama do processo 

 

É muito importante que exista um diagrama de fluxo, onde as etapas do processo de 

fabrico, informações técnicas relevantes, intervalos de segurança entre fases do 

processo, a correta incorporação de matérias-primas e ingredientes e a devida 

circulação dos produtos, estejam presentes (Europeias, 2005; CAC, 2003).  

De forma a verificar a adequação do diagrama de fabrico, este deve ser comparado aos 

procedimentos no local, em todas as etapas e fases de produção (CAC, 2003).  

Caso se detete alguma discrepância entre o diagrama de fabrico e os procedimentos no 

local deve-se proceder a uma modificação do diagrama, representando a realidade do 

processo (Europeias, 2005). 
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3.4 Higiene alimentar 
 

3.4.1 Receção (matéria-prima, fornecedores, preparação e confeção) 

 

Mesmo que as práticas sanitárias, na produção primária, sejam bem realizadas é 

impossível eliminar todos os agentes patogénicos presentes nos alimentos crus 

(ICMSF, 2002). Através da seleção dos fornecedores e de uma correta inspeção no ato 

de receção das matérias-primas, é possível garantir a qualidade dos produtos 

alimentares (Regulamento (CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

2004).  

A seleção dos fornecedores é importante e deverá basear-se no modo como o 

fornecedor garante o cumprimento dos requisitos microbiológicos ou químicos 

estabelecidos para as matérias-primas. Por isso, o seu controlo é fundamental.  

No processo de receção das matérias-primas deve verificar-se que nenhum produto 

não-conforme é aceite (sinais de contaminação, decomposição, interrupção da cadeia 

de frio ou conter materiais estranhos) (Domingues, 2008).  

Segundo alguns estudos, pode ser utilizada uma lista de verificação (checklist), na qual 

são registadas algumas informações como o estado do veículo, a higiene do material 

entregue, verificar a data de validade, estado das embalagens e temperatura dos 

alimentos refrigerados ou congelados (Marques A. , 2014). 

Antes da receção dos produtos, deve-se ter em atenção a colocação de cada produto 

alimentar, ou material para uso de limpeza, nos locais corretos (Marques A. , 2014). Os 

locais devem ser limpos e secos, com iluminação e ventilação. 

 

3.4.2 Qualidade da água 

 

A água que se destina ao consumo humano é designada no Decreto-Lei nº 306/2007, 

por: 

“Toda a água utilizada numa empresa da indústria alimentar para fabrico, 

transformação, conservação ou comercialização de produtos ou substâncias 

destinados ao consumo humano, assim como a utilizada na limpeza de superfícies, 

objetos e materiais que podem estar em contacto com os alimentos, exceto quando 

a utilização dessa água não afeta a salubridade do género alimentício na sua forma 

acabada” (Decreto-Lei nº 306/2007, 2007). 
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A água destinada ao consumo humano deverá ser salubre, limpa e equilibrada, sendo 

da competência das entidades gestoras de sistemas de abastecimento público manter 

estes requisitos, segundo o Decreto-Lei nº 306/2007. 

 

Nas instalações destinadas a produtos alimentares tem que existir um sistema de 

abastecimento de água potável, quente e fria, em que os padrões de qualidade deverão 

ser estendidos também para a água reciclada ou a água utilizada para a produção de 

gelo (Regulamento (CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2004). 

 

Uma indústria alimentar que utilize este meio de obtenção de água, pode proceder ao 

pedido às entidades gestoras de sistemas de abastecimento público, dos registos 

referentes ao controlo da qualidade da água, que, por lei, é exigido (Decreto-Lei nº 

306/2007, 2007). As entidades gestoras de sistemas de abastecimento público são “ 

entidades responsáveis pela exploração e gestão de um sistema de água para consumo 

humano, através de redes fixas ou de outros meios de fornecimento de água, no âmbito 

das atribuições de serviços públicos” (Decreto-Lei nº 306/2007, 2007). 

De maneira a verificar as características legalmente exigidas da água, devem ser 

realizadas frequentemente análises microbiológicas, bem como, a avaliação dos 

parâmetros químicos específicos (Domingues, 2008). 

Por outro lado, quando existe um sistema próprio de obtenção de água, deverá existir 

um tratamento de desinfeção adequado para combater uma eventual contaminação. É 

ainda necessário um plano de colheita para controlo analítico, descrito no Decreto-Lei 

nº 306/2007 com a respetiva periocidade.  

É necessário também, a realização de análises em laboratórios acreditados pelo IPAC 

(Marques A. , 2014).  

Deve também existir uma planta do sistema de abastecimento de água potável, com a 

respetiva identificação, para que seja possível relacionar facilmente os pontos de 

colheita referidos no plano de controlo analítico com os pontos de colheita reais 

(Marques A. , 2014).  

 

A água que não se destina a consumo humano deve ter sistemas de canalização 

diferentes da água para consumo. É também importante, que as saídas de água estejam 

devidamente identificadas. É importante realçar que o fabrico de gelo deverá ser 

realizado com água potável, armazenado e manipulado em condições adequadas, 

quando se destina para consumo humano (Marques, 2014). 
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4 Princípios do Sistema HACCP 
 

Quando o sistema HACCP foi apresentado pela primeira vez em 1971, era baseado 

apenas em três princípios (Marques A. , 2014): 

1. Identificação e avaliação dos perigos que possam estar presentes em todas as 

fases, desde a formulação até à sua distribuição;  

2. Determinação dos pontos críticos de forma a detetar qualquer perigo que possa 

surgir;  

3.  Estabelecimento de monitorização dos pontos críticos de controlo identificados. 

 

Atualmente, o sistema HACCP fundamenta-se na utilização de sete princípios (técnico-

científicos) durante todo o processo de produção (“Do prado ao prato”) (Marques A. , 

2014). Este sistema promove uma identificação dos perigos possíveis (físicos, 

biológicos ou químicos) e um controlo da produção dos alimentos para consumo 

humano ou animal, atuando essencialmente nos Pontos Críticos de Controlo (PCC) 

(Marques A. , 2014; CAC, 2003).  

O “National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Food” (NACMCF), 

publicou inicialmente um documento intitulado "Princípios HACCP para a produção de 

alimentos" (Marques A. , 2014; Almeida, 1998). Um novo documento intitulado "Sistema 

de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo" surge em 1992. Neste documento 

são estabelecidos os sete princípios do Sistema HACCP que atualmente são utilizados 

(CAC, 2003).  

A aplicação correta dos princípios do Sistema HACCP sugere a seguinte sequência: 

 

4.1 1º Princípio – Análise de perigos 
 

Analisar os perigos e identificar as respetivas medidas preventivas.  

Considera-se perigo “Um agente biológico, químico ou físico presente nos géneros 

alimentícios ou nos alimentos para animais, ou uma condição dos mesmos, com 

potencialidades para provocar um efeito nocivo para a saúde” (Regulamento (CE) nº. 

178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2002).  

Deverá existir nesta fase a identificação de todos os perigos que possam ocorrer ao 

longo do fluxograma da produção. Depois da identificação dos perigos, estes devem ser 

eliminados ou reduzidos para níveis mais baixos, dentro dos limites aceitáveis para 

consumo (CAC, 2003). No entanto, é necessário ter em conta alguns fatores como: a 
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ocorrência e a gravidade dos efeitos dos perigos; uma estimativa quantitativa e 

qualitativa da presença dos perigos; a multiplicação de patogénicos; a presença 

continuada de taxas elevadas de toxinas resultantes do metabolismo microbiano, de 

substâncias químicas ou de agentes físicos ou alergénicos; uma possível nova 

contaminação de natureza biológica, química ou física (Domingues, 2008).   

 

De modo a aplicar as medidas corretas para atenuar (ou eliminar) os perigos 

identificados, é disponibilizada muita informação sobre medidas, aplicadas 

anteriormente,e e que se mostraram eficazes no controlo da maioria dos perigos atuais 

(Sperber, 2005; ICMSF, 2002; Cole, et al., 2011). Excecionalmente, quando existe uma 

correta implementação dos programas de pré-requisitos, que se revele eficaz na 

redução e/ou eliminação dos perigos identificados, poder-se-ão ignorar os princípios do 

sistema HACCP (Decreto-Lei nº 306/2007, 2007). Contudo, esta atitude não pode 

interferir com os objetivos que regem a legislação alimentar (Regulamento (CE) nº. 

178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2002).  

 

Deverá incluir-se na análise de um perigo a relação entre a probabilidade de ocorrência 

e a sua severidade (Marques, 2014). 

A probabilidade de ocorrência pode ser agrupada em três categorias: baixa, média ou 

elevada (ICMSF, 2002), dependendo do perigo em questão. É também importante 

considerar a severidade em função dos efeitos prejudiciais que pode ter na saúde do 

consumidor (ICMSF, 2002; Cole, et al., 2011). E, consoante o perigo em questão, pode 

ser classificada como (Baptista & Venâncio, 2003): 

 Baixa – Patogenicidade baixa que não provoque graves efeitos adversos na 

saúde do consumidor (perigos biológicos e químicos); 

 Média – Consequências de grau mais elevado e que requerem uma assistência 

médica (biológicos); 

 Alta – Provoca efeitos graves para a saúde do consumidor, podendo mesmo 

levar à morte (biológicos, químicos e físicos).  

 

A avaliação da probabilidade de ocorrência e da severidade é fundamental para 

determinar a significância de cada perigo (Tabela 1) (Domingues, 2008).  
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4.1.1 Perigos biológicos 

 

O perigo biológico está, normalmente, associado ao tratamento/manipulação dos 

alimentos por parte dos funcionários, e também às matérias-primas e equipamentos 

utilizados. A falta de cuidados de higiene, a conservação inadequada, a contaminação 

cruzada e a falta de controlo de pragas são alguns dos fatores que podem ser 

considerados fatores de risco (Domingues, 2008). Por estas razões os perigos 

biológicos são um grande risco à inocuidade dos alimentos (Marques A. , 2014). Desta 

forma, a seleção dos alimentos crus e o controlo dos fornecedores é um passo 

importante para garantir a qualidade microbiológica dos produtos alimentares 

(Domingues, 2008). Também se torna importante o contributo das boas práticas de 

higiene e dos princípios do sistema HACCP abordados ao longo deste trabalho. 

 

Inicialmente, para que a ingestão de um determinado alimento seja responsável por 

desencadear uma infeção alimentar ou pela transmissão de uma determinada doença 

terá de existir um agente patogénico numa fonte de contaminação (utensílios e 

equipamentos) (Domingues, 2008). Por fim, deverão existir condições que sejam 

favoráveis para o desenvolvimento e/ou sobrevivência dos agentes. Alguns fatores 

como a idade, condição física, estado nutricional e variação da acidez gástrica, que são 

referentes ao hospedeiro, podem ser também importantes no desenvolvimento de 

algumas doenças provocadas pelos agentes patogénicos. 

Entre os agentes que poderão ser identificados como perigos biológicos incluem-se: 

 

4.1.1.1 Bactérias  

 

As bactérias são as principais responsáveis pelas infeções alimentares mais 

conhecidas. Estão presentes na maioria dos alimentos crus e têm uma rápida adaptação 

a ambientes menos favoráveis, o que torna a sua proliferação mais eficaz. Quando as 

bactérias encontram as condições mínimas de sobrevivência, proliferam rapidamente.  

As bactérias, em geral, apresentam uma taxa de multiplicação elevada relativamente 

aos outros organismos (em menos de 2 horas, 1000 bactérias podem passar a mais de 

1 milhão), o que lhes proporciona uma grande vantagem (Baptista & Venâncio, 2003).  

Existem fatores que afetam o crescimento bacteriano como a atividade da água dos 

alimentos (aw), a acidez, o potencial de oxidação-redução, a composição química dos 

alimentos, a estrutura biológica do alimento, e substâncias antibacterianas naturais. 
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Existem também alguns fatores extrínsecos que afetam o crescimento microbiano como 

a temperatura, composição do meio e humidade relativa. 

 

Algumas espécies possuem formas de resistência (como os esporos) quando se 

encontram em condições desfavoráveis. O esporo é constituído por um invólucro 

protetor e resistente, que permite à bactéria ficar num estado inativo durante as 

condições adversas. Quando as condições favoráveis voltam, a bactéria regressa à sua 

forma original (Baptista & Venâncio, 2003). Além desta forma de resistência, algumas 

bactérias têm a capacidade de produzir toxinas como mecanismo de defesa.  

 

Grande parte das bactérias é eliminada com a confeção dos alimentos. No entanto, 

podem existir espécies que consigam sobreviver a essas condições. Quando as 

bactérias se multiplicam, a dose infetante pode ser atingida rapidamente. Dose infetante 

é o número mínimo de microrganismos necessários para provocar danos colaterais e/ou 

negativos para a saúde do consumidor, e que varia de individuo para individuo (Marques 

A. , 2014; Baptista & Venâncio, 2003).  

Na Tabela 2 estão descritas doenças comuns causadas por bactérias. A referida Tabela, 

apresenta as bactérias e as doenças que lhe estão associadas, bem como, a forma de 

reduzir o risco de infeção. A gastroenterite pode ser um exemplo de uma conhecida 

doença, causada pela Escherichia coli entero-toxigénica e/ou Vibrio parahaemolyticus. 

Também é verdadeiro dizer que o tempo de incubação de cada bactéria é diferente, e 

os sintomas podem demorar vários dias a aparecer.  

 

A vigilância microbiológica deverá ser uma prioridade, com o objetivo de assegurar a 

inocuidade e a sanidade dos alimentos, prevenindo várias doenças (Marques A. , 2014; 

Santos, Correia, Cunha, Saraiva, & Novais, 2005). É com o intuito de cumprir este 

objetivo que existe o Regulamento (CE) n.º 2073/2005 (Regulamento (CE) nº. 

2073/2005 Da comissão, 2005), com as especificações microbiológicas e os valores 

limite. 

 

Tabela 2 - Sintomas e características de algumas das principais doenças causadas por 
microrganismos patogénicos conhecidos, adaptado de (Baptista & Venâncio, 2003; ICMSF, 2002; 
Marques A. , 2014)     

Doença Sintomas Bactéria Incubação Redução do risco 

Salmonelose; 
Bacteriemia; 
Febre tifoide; 

Febre 
enterítica. 

Febre; Náuseas; 
Dor abdominal; 
Diarreia; 
Dor de cabeça. 

 
Salmonella typhi; 

Salmonella paratyphi. 

 
 

6 a 48 horas 

 
 

Cozinhar 
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Colite 
hemorrágica 

Cólica intensa; 
Dor abdominal; 
Diarreia. 

Escherichia coli 
enterohemorrágica. 

3 a 9 dias Cozinhar, lavagem 
e desinfeção 

Disenteria Cólica abdome-
nal; Diarreia; 
Vómitos;Febre; 
Calafrios; 
Mal-estar. 

 
 
Escherichia coli entero-
invasiva 

 
 

12 a 72 
horas 

 
 

Cozinhar, lavagem 
e desinfeção 

Diarreia infantil Desidratação; 
Desequilíbrio; 
eletrolítico. 

Escherichia coli entero-
patogénica 

12 a 36 
horas 

Cozinhar, lavagem 
e desinfeção 

Gastroenterite  
Diarreia. 

 
Escherichia coli entero-
toxigénica 

 
24 horas 

Cozinhar, lavagem 
e desinfeção 

Gastroenterite Diarreia; Cólica 
abdominal;Náu- 
seas; Vómitos; 
Dor de cabeça; 
Febre; Calafrio. 

 
 
Vibrio parahaemolyticus 

 
 
 

4 a 96 horas 

Aplicação de 
sistemas de altas 
temperaturas de 
maneira a acabar 
com os esporos 

Listeriose Septicemia; 
Meningite; 
Infeção intra-
uterina ou cer- 
vical em gestan- 
tes; Náuseas; 
Gripe; Febre; 
Vómito;Diarreia. 

 
 
 
 
Listeria monocytogenes 

 
 
 
 

12 horas a 3 
semanas 

 
 

Acidificação, 
desidratação dos 

produtos, 
pasteurização e 

cozinhar 

Botulismo Fadiga extrema; 
Fraqueza; 
Vertigens; 
Visão dupla; 
Boca seca; 
Dor abdominal; 
Diarreia. 

 
 
Clostridium botulinum 

 
 

18 a 36 
horas 

 
Aplicação de 

sistemas de altas 
temperaturas de 

maneira a eliminar 
os esporos 

Diarreia e 
vómitos 

Diarreia aquosa; 
Cólicas e/ou dor 
Abdominal; 
Náuseas e 
vómitos 
(emético). 

 
 
Bacillus cereus 

 
 

6 a 15 horas 

Acidificação, 
desidratação dos 

produtos, 
pasteurização e 

cozinhar 

Intoxicação 
alimentar 

Cólicas 
abdominais e 
diarreia; 

 
Clostridium perfringens 

 
8 a 22 horas 

Aplicação de 
sistemas de 

limpeza térmicos 

Intoxicação 
estafilócica 

Náuseas; 
Vómitos (ou 
ânsia) 
Cólica abdomi- 
nal; 
Dor muscular; 
Alteração 
arterial e da 
pulsação. 

 
 
 
Staphylococcus aureus 

 
 
 
 
2 a 4 
horas 

 
 
 

Cozinhar, 
pasteurização 
e acidificação 

 

Foi neste seguimento que se realizaram alguns trabalhos no Instituto Nacional de 

Saúde, e que permitiram agrupar as refeições “pronto a comer” em três grupos (Tabela 

3). O Grupo 1 inclui refeições, sandes, bolos, sobremesas doces com ingredientes 
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totalmente cozinhados, ou adicionados de especiarias, produtos UHT (Ultra high 

temperature) e maionese industrializada; o grupo 2 inclui refeições, sandes, bolos, 

sobremesas doces cozinhadas adicionadas de ingredientes crus e/ou com flora 

específica; e por fim o Grupo 3 constituído por saladas vegetais e frutos crus (Santos, 

Correia, Cunha, Saraiva, & Novais, 2005).  

Na Tabela 3, estão identificados os valores fundamentados, apresentando para cada 

grupo os níveis de qualidade microbiológica (identificados na legenda da Tabela 3). São 

descritos quatro níveis de qualidade microbiológica:  

 Satisfatório, quando existe qualidade microbiológica; 

 Aceitável, quando os valores estão dentro dos limites; 

  Não satisfatório, quando apresentam vários valores fora dos limites autorizados; 

 Indesejável por perigo, quando existe a presença de microrganismos 

patogénicos (Santos, Correia, Cunha, Saraiva, & Novais, 2005).  

Os valores presentes na Tabela 3 podem ser usados posteriormente, como comparação 

da qualidade microbiológica para outros produtos alimentares (Santos, Correia, Cunha, 

Saraiva, & Novais, 2005). 

 

Tabela 3 - Parâmetros de qualidade microbiológica para três diferentes grupos de refeições 
preparadas (Santos, Correia, Cunha, Saraiva, & Novais, 2005). 

*1-Satisfatório; *2-Aceitável; *3-Não satisfatório; *4-Indesejável por perigo; NA- Não atribuído; #- Caso a caso;  

A-Ausente em 25g; P-Presente em 25g 

 

 

 

 

 

Qualidade microbiológica 

Refeições, Sandes, Bolos, 

Sobremesas doces com 

ingredientes totalmente 

cozinhados, ou adicionados 

de especiarias, de produtos 

UHT e de maionese 

industrializada 

Refeições, Sandes, 

Bolos, Sobremesas 

doces cozinhadas 

adicionadas de 

ingredientes crus 

e/ou com flora 

específica  

Saladas/ 

Vegetais/Frutos 

crus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Microrganis

mos a 30 

Graus 

≤
1
0

2
 

>
1
0

2
 ≤

1
0

4
 

>
1
0

4
 

N
A

 

≤
1
0

3
 

>
1
0

3
≤
1
0

5
 

>
1
0

5
 

N
A

 

≤
1
0

4
 

>
1
0

4
≤
1
0

6
 

>
1
0

6
 

N
A

 

 

 

Leveduras ≤
1
0

2
 

>
1
0

2
≤
1
0

4
 

>
1
0

4
 

N
A

 

≤
1
0

2
 

>
1
0

2
≤
1
0

4
 

>
1
0

4
 

N
A

 

≥
1
0

2
 

>
1
0

2
≤
1
0

5
 

>
1
0

5
 

N
A

 

 

Bolores 

>
1
0

 

>
1
0
≤
1
0

2
 

>
1
0

2
 

#
 

>
1
0

 

>
1
0
≤
1
0

2
 

>
1
0

2
 

#
 

≤
1
0

2
 

>
1
0

2
≤
1
0

3
 

>
1
0

3
 

#
 

Coliformes 

totais 

≤
1
0
 

>
1
0
≤
1
0

2
 

>
1
0

2
 

N
A

 

≤
1
0
 

>
1
0
≤
1
0

3
 

>
1
0

3
 

N
A

 

≤
1
0

2
 

>
1
0

2
≤
1
0

4
 

>
1
0

4
 

N
A

 

 

E.Coli 

<
1
0
 

N
A

 

≥
1
0
 

N
A

 

<
1
0
 

N
A

 

≥
1
0
 

N
A

 

≤
1
0
 

>
1
0
<

1
0

3
 

≥
1
0

2
 

N
A

 

 

Listeria spp. 

<
1
0

2
 

N
A

 

≥
1
0

2
 

N
A

 

<
1
0

2
 

N
A

 

≥
1
0

2
 

N
A

 

<
1
0

2
 

N
A

 

≥
1
0

2
 

N
A

 

Anaeróbios 

sulfito 

redutores ≤
1
0
 

>
1
0
≤
1
0

3
 

>
1
0

3
<

1
0

4
 

≥
1
0

4
 

≤
1
0
 

>
1
0
≤
1
0

3
 

>
1
0

3
<

1
0

4
 

≥
1
0

4
 

≤
1
0
 

>
1
0
≤
1
0

3
 

>
1
0

3
<

1
0

4
 

≥
1
0

4
 

Patogénicos 

 

Staphylococc

us coagulase 

positiva 

<
1
0

2
 

N
A

 

≥
1
0

2
≤
1
0

4
 

>
1
0

4
 

<
1
0

2
 

N
A

 

≥
1
0

2
≤
1
0

4
 

>
1
0

4
 

<
1
0

2
 

N
A

 

≥
1
0

2
≤
1
0

4
 

>
1
0

4
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Bacillus 

cereus ≥
1
0

2
 

>
1
0

2
≤
1
0

3
 

>
1
0

3
<

1
0

5
 

≥
1
0

5
 

≥
1
0

2
 

>
1
0

2
≤
1
0

3
 

>
1
0

3
<

1
0

5
 

≥
1
0

5
 

≥
1
0

2
 

>
1
0

2
≤
1
0

3
 

>
1
0

3
<

1
0

5
 

≥
1
0

5
 

Clostridium 

perfringens 
<

1
0

 

≥
1
0
≤
1
0

3
 

>
1
0

3
<

1
0

4
 

≥
1
0

4
 

<
1
0

 

≥
1
0
≤
1
0

3
 

>
1
0

3
<

1
0

4
 

≥
1
0

4
 

<
1
0

 

≥
1
0
≤
1
0

3
 

>
1
0

3
<

1
0

4
 

≥
1
0

4
 

 

Salmonella 

spp. A
 

- - P
 

A
 

- - P
 

A
 

- - P
 

Listeria 

monocytoge

nes A
 

P
re

s
e
n
te

 e
m

 

2
5
 g

 e
 <

1
0

2
 

- 

≥
1
0

2
 

A
 

P
re

s
e
n
te

 e
m

 

2
5
 g

 e
 <

1
0

2
 

-        

≥
1
0

2
 

A
 

P
re

s
e
n
te

 e
m

 

2
5
 g

 e
 <

1
0

2
 

- 

≥
1
0

2
 

Campylobact

er spp 

A
 

- - P
 

A
 

- - P
 

A
 

- - P
 

 

Vibrio 

parahaemoly

ticus 

 

A
 

- - P
 

A
 

- - P
 

A
 

- - P
 

 

Yersinia 

enterocolitica A
 

- - P
 

A
 

- - P
 

A
 

- - P
 

 

 

4.1.1.2 Fungos 

 

Os fungos não são, por norma, os principais causadores de doenças por contaminação 

dos produtos alimentares. Pelo contrário, muitos fungos podem até ser benéficos para 

a saúde humana (Baptista & Venâncio, 2003). Dentro do Reino dos Fungos, estão as 

leveduras e os bolores que muitas vezes se encontram em alguns alimentos (Baptista 
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& Venâncio, 2003; Marques A. , 2014). No entanto, a produção de micotoxinas por 

certos fungos, pode causar danos graves no organismo (Baptista & Venâncio, 2003).   

Alguns produtos alimentares como queijo, pão, cerveja e vinhos necessitam de fungos 

durante o processo de produção (Baptista & Venâncio, 2003).  

O número de casos de doença provocados por fungos é inferior, devido à sua reduzida 

capacidade de crescimento em qualquer ambiente. No entanto, em alimentos ácidos e 

com baixa atividade da água, a sua velocidade de propagação pode ser bem superior à 

das bactérias (caso de sumos de fruta, queijos, cereais, alimentos ácidos, salgados e 

secos).  

As leveduras são responsáveis pela deterioração dos alimentos e podem ser usadas 

como indicadores de higiene (Baptista & Venâncio, 2003).  

Os bolores são frequentes nos cereais e hortofrutícolas, sendo uma grande 

preocupação no setor agrícola, pelo facto de poderem produzir micotoxinas, compostos 

com toxicidade. Estas são, muitas vezes, detetadas em alimentos para animais (Baptista 

& Venâncio, 2003). Algumas das espécies envolvidas são Aspergillus, Fusarium e 

Penicilium. 

Como referido, alguns dos fatores intrínsecos que podem afetar o crescimento dos 

fungos são a atividade da água dos alimentos (aw), acidez, potencial oxidação-redução 

e a sua composição química. Também existem fatores extrínsecos que afetam o 

crescimento dos fungos como a temperatura e a composição da atmosfera. 

 

4.1.1.3 Vírus 

 

Um grupo de agentes patogénicos diferente dos referidos anteriormente são os vírus. 

Os vírus utilizam as células de um hospedeiro para se multiplicarem (Baptista & 

Venâncio, 2003). Por esta razão, uma forma de contaminação dos alimentos pode ser 

pelas fezes ou urina de animais infetados, sendo os alimentos um mero meio de 

transporte. Quando os alimentos contaminados são consumidos em cru, como saladas, 

água e pescado cru, poderão ocorrer intoxicações alimentares (Baptista & Venâncio, 

2003).  

Este é mais um motivo para a higiene pessoal dos manipuladores ser muito cuidada, 

para evitar a transmissão de vírus. Alguns exemplos de Vírus são: virus Norwalk, virus 

da hepatite A, rotavirus, adenovirus entéricos (responsáveis por 5 a 20% das 

gastroenterites em crianças), astrovirus e calicivirus (Baptista & Venâncio, 2003). 
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4.1.1.4 Parasitas 

 

Os parasitas apresentam especificidades diferentes consoante o tipo de hospedeiro. 

Podem ser organismos unicelulares ou pluricelulares (Baptista & Venâncio, 2003). 

Existe um grande número de animais que são hospedeiros destes parasitas, podendo-

se incluir também o ser humano. As infeções causadas por estes parasitas associam-

se várias vezes a produtos prontos para consumo ou a alimentos mal cozinhados 

(Baptista & Venâncio, 2003).  

4.1.2 Perigos químicos  

 

Os compostos químicos podem aparecer em qualquer parte do processo de produção 

de um alimento (Domingues, 2008). Alguns tipos de químicos, se ingeridos em doses 

elevadas, podem ser responsáveis por doenças súbitas (ex. intoxicação) ou por doenças 

crónicas, quando a ingestão é feita em pequenas doses ao longo da vida (ex. 

substâncias carcinogénicas) (Marques A. , 2014).  

 

Podem ser descritos os seguintes perigos químicos (Tabela 4): 

 Toxinas naturais; 

 Substâncias naturais vegetais; 

 Aditivos alimentares; 

 Pesticidas; 

 Medicamentos veterinários; 

 Metais pesados; 

 Alergénios;  

 Químicos. 

 

Podem ser de origem natural, tais como as micotoxinas, toxinas das plantas, algas ou 

moluscos, espécies de cogumelos tóxicos, entre outros (Baptista & Venâncio, 2003; 

Marques A. , 2014). No entanto, certos produtos alimentares podem veicular 

substâncias ingeridas pelo animal, caso dos medicamentos veterinários e hormonas 

anabolizantes, beta-agonistas, tireostáticos, antibióticos, desparasitantes (Domingues, 

2008).  

Os alimentos podem sofrer adulteração com produtos químicos ao longo do processo 

de produção. Os aditivos, substâncias químicas adicionadas intencionalmente durante 

o processo de produção dos alimentos, como corantes, conservantes ou edulcorantes, 

têm objetivo útil. Os contaminantes, substâncias não adicionadas mas presentes 
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inadvertidamente, como dioxinas, dibenzofuranos, bifenilos policlorados, metais 

pesados, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, entre outros podem também estar 

presentes em alimentos e levantar problemas de segurança. No caso dos metais 

pesados podemos ter por exemplo, chumbo, cádmio, mercúrio, cujos teores máximos 

admissíveis estão definidos no Regulamento (CE) n.º 466/2001 (Regulamento (CE) nº. 

178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2002). 

 

No entanto, por ano, milhares de consumidores apresentam reações alérgicas aos 

alimentos, na sua maioria crianças. O número destes eventos tem aumentado devido à 

presença de substâncias com atividade alergénica. Os alimentos alergénicos mais 

comuns são crustáceos, ovos, peixes, amendoins, soja, leite, frutos de casca rija, aipo, 

mostarda e sementes de sésamo, bem como alguns dos seus derivados, e cereais com 

glúten (Marques A. , 2014).  

As reações alérgicas podem causar cefaleias ou irritações oculares e cutâneas. Em 

casos de maior gravidade podem causar morte, sendo por este motivo, consideradas 

um risco elevado para os consumidores (Marques A. , 2014). Pelo referido há 

necessidade de cuidados específicos, de forma a controlar este perigo. Por exemplo, 

apesar de ser difícil separar fisicamente as linhas de produção em certas indústrias 

alimentares, é fundamental que isso aconteça para evitar possíveis contaminações de 

alimentos que não estão mencionados na rotulagem. 

 

A presença de produtos químicos, como lixívia e produtos de limpeza, é de evitar pois 

podem desencadear intoxicações por veneno (Marques A. , 2014). 

A presença de perigos químicos em produtos alimentares pode estar relacionada com: 

- instalações mal projetadas;  

- manutenção de equipamentos deficiente;  

- práticas que favorecem a contaminação cruzada;  

- procedimentos inadequados 

- agentes de limpeza e desinfeção;  

- e por fim com o incumprimento dos procedimentos de limpeza e desinfeção definidos 

no plano de higienização (Domingues, 2008).  

 

Alguns cuidados a ter, de acordo com (Domingues, 2008): 

 Escolha dos animais para consumo humano; controlo dos medicamentos 

administrados aos animais vivos, respeito pelas doses e intervalos de 

segurança exigidos;  
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 Respeito pelas listas de substâncias químicas e materiais permitidos na 

manipulação e processamento de alimentos para consumo humano; 

 Implementação dos programas de pré-requisitos;  

 Aplicação de boas práticas de higiene. 

 

Na Tabela 4 estão identificados alguns alimentos associados a perigos químicos e as 

principais doenças associadas aos mesmos. 

 

 

Tabela 4 - Perigos químicos e possíveis enfermidades que possam ocorrer (Marques A. , 2014). 

Perigos Químicos Exemplos Alimentos 

associados 

Possíveis 

enfermidades 

 

Toxinas naturais 

 

Aflatoxinas 

Salotoxina 

 

Toxinas marinhas 

 

Frutos secos, milho, 

leite e derivados 

Batata 

Bivalves, marisco 

 

 

 

 

 

Cancro,  

malformações 

congénitas, 

 partos prematuros, 

alterações do sistema 

imunitário, doenças 

degenerativas do 

sistema nervoso, 

alterações hormonais, 

disfunção ao nível de 

diversos órgãos, 

alteração de fertilidade, 

doenças 

osteomusculares, 

alteração de 

comportamento. 

Poluentes Mercúrio, cádmio e 

chumbo 

Dioxinas 

 

Peixe 

 

 

 

Contaminantes 

resultantes do 

processamento 

alimentar 

Acrilamida 

Hidrocarbonetos 

aromáticos 

policíclicos 

Batatas fritas, café, 

biscoitos, pão 

Fumados, óleos 

vegetais, grelhados 

 

Pesticidas Inseticidas, 

herbicidas e 

fungicidas 

Legumes, frutas e 

derivados 

 

Medicamentos 

veterinários 

Anabolizantes e 

antibióticos 

Carne de aves, 

porco e vaca 

 

Aditivos Sudan I-IV, Corantes Molhos e especiarias 

 

Outros Produtos de limpeza  
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4.1.3 Perigos Físicos  

 

Os perigos físicos são, tal como descrito anteriormente, considerados de severidade 

alta, e são descritos como matérias estranhas ou objetos que possam estar presentes 

nos produtos alimentares (Tabela 5) (Vaz, Moreira, & Hoog, 2000). Podem estar 

presentes na matéria-prima utilizada durante o processo de produção, ou serem 

incorporados durante o processo (Tabela 5) (Marques A. , 2014; Vaz, Moreira, & Hoog, 

2000). Para além de poderem causar danos incalculáveis no organismo do consumidor, 

poderão também afetar economicamente a empresa produtora (Marques A. , 2014). 

Tabela 5 - Exemplo de perigos físicos e possíveis origens (Vaz, Moreira, & Hoog, 2000) 

Perigos físicos Origem 

 

Madeira 

 

 

Matérias-primas (Tintas) 

Embalagens (Garrafas) 

Equipamento (Janelas, utensílios, paletas) 

Manipuladores (Brincos, anéis) 

Ambiente  

Vidro 

Pedra 

Metal 

Ossos 

Plástico 

Objetos pessoais 

 

 

 

4.2 2º Princípio – Identificação dos Pontos Críticos de Controlo (PCC)  
 

No princípio dois, pretende-se determinar as etapas onde é fundamental a aplicação de 

medidas de controlo para que desta forma, o(s) perigo(s) identificado(s) seja(m) 

reduzido(s) ou eliminado(s) (Domingues, 2008; CAC, 2003).  

Uma vez determinada a significância dos perigos, nas diferentes etapas do processo 

produtivo, e sendo elevada (>3), deverá ser utilizada a Árvore de Decisão (Figura 2) 

para decidir quais as etapas que deverão ou não ser consideradas PCC. 

 

Uma visão global pode ser importante, para que não sejam criados pontos críticos de 

controlo desnecessários (CAC, 2003). Sendo este um passo fundamental, carece de 

uma maior atenção para que a identificação dos PCC seja correta, e sucessivamente 
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seja obtido um elevado controlo dos perigos alimentares. É também necessário ter em 

conta a(s) etapa(s) ou o(s) processo(s) onde o controlo deve ser utilizado e das 

consequências da perda do controlo nessa(s) etapa(s). 

Quando se trata de controlar apenas um perigo, poderá ser necessário a revisão de 

mais do que uma etapa. No entanto, podem existir perigos em que o controlo não é 

suficiente para a sua eliminação ou redução para os níveis aceitáveis, podendo 

comprometer a segurança do produto acabado (Domingues, 2008). Nesta situação é 

necessário que o processo de fabrico seja revisto, sendo as etapas alteradas de forma  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim 

Não 

Não 

Q1. Existe(m) medida(s) preventiva(s) para o(s) perigo(s) 

em questão? 
Modificar a etapa, 

processo ou produto. 

Q2. Este passo serve para eliminar ou reduzir a 

probabilidade de ocorrência para um nível aceitável? 

É necessário o controlo nesta etapa 

para garantir a segurança? 

Q3. Pode a contaminação com o(s) perigo(s) identificado(s), aumentar 

para um nível inaceitável? 

Q4. Existe algum passo seguinte que elimine ou reduza a probabilidade de 

ocorrência do(s) perigo(s) identificado(s) a um nível aceitável? 

PCC 

Sim Não Não é PCC 

Sim Não é PCC Não 
PCC 

Sim 

Não 

Não é PCC 

Sim 
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_____________________________________________________________________ 

 

 

 

a incluírem as medidas de controlo necessárias à obtenção da segurança do produto 

final (CAC, 2003). 

O controlo não deve ser esquecido mesmo que um ponto de controlo não seja 

considerado como critico (Domingues, 2008). No entanto, e apesar disso os Pontos de 

Controlo (PC) devem ser sujeitos a procedimentos e as boas práticas de higiene devem 

ser cumpridas em todas as etapas do processo de fabrico (Hui, 2006).  

Todos estes cuidados têm como objetivo evitar a contaminação dos produtos, prevenir 

a multiplicação microbiana e garantir a aplicação dos procedimentos que garantem a 

manutenção dos equipamentos e utensílios nas melhores condições (Hui, 2006). 

A interpretação da aplicação da Árvore de Decisão, nas etapas onde os perigos foram 

considerados significativos é ilustrada na Figura 2. 

 

 

4.3 3º Princípio – Estabelecimento de limites críticos  
 

Depois de identificados os PCC, torna-se necessário estabelecer critérios de boas 

práticas ao longo do processo. Estes critérios podem ser estabelecidos com base em 

informações obtidas em documentos normativos ou legislativos como o Regulamento 

(CE) nº 1441/2007 (Regulamento (CE) nº. 1441/2007 Da comissão, 2007).   

 

No controlo de perigos biológicos, existem quatro critérios. Estes quatro critérios 

permitem detetar uma eventual perda de controlo num ponto crítico identificado. 

Os quatro critérios são (ICMSF, 2002):  

1. De desempenho.  

Garante a segurança do alimento, pois aqui definem-se os objetivos que se 

pretendem atingir quando se implementam medidas de controlo.  

2. De processo.  

São definidos os parâmetros que devem ser controlados e monitorizados nos 

pontos críticos, para que se alcance o ponto anterior. 

Figura 2- . Árvore da decisão, determinação dos pontos críticos (Marques A. , 2014; CAC, 2003) 
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3. De produto.  

Características específicas do produto que previnem o aparecimento de um 

perigo. 

4. De alta segurança  

Que substitui os anteriores, quando há falta de informação.  

 

Um “limite crítico” pode ser definido pelos parâmetros ou valores de controlo de um PCC, 

de forma a separar a aceitabilidade da não aceitabilidade e assim garantir a segurança 

do produto (Europeias, 2005). Estes limites devem ser definidos para cada PCC e 

podem variar consoante o tipo de perigo em causa (Domingues, 2008). A temperatura, 

humidade, atividade da água, pH, cloro e textura, podem ser parâmetros indicadores. 

Os limites críticos devem ser específicos para cada perigo, válidos, mensuráveis e 

aplicáveis a cada tipo de produto em questão (Domingues, 2008; CAC, 2003). 

As recomendações comunitárias, códigos de boas práticas ou artigos científicos, 

apresentam informação importante sobre os limites críticos e critérios, que tornam 

possível à equipa que gere a Qualidade, adaptar os mesmos, a cada ponto crítico 

identificado (Domingues, 2008; CAC, 2003).  

Respeitando os critérios já definidos na regulamentação comunitária em vigor, 

estipulam-se os valores para os limites críticos, em função dos níveis de segurança que 

se pretende obter no produto final (Domingues, 2008; Regulamento (CE) nº. 1441/2007 

Da comissão, 2007). 

É sempre importante a realização de testes microbiológicos (Europeias, 2005). 

 

4.4 4º Princípio – Estabelecimento de um sistema de monitorização 

para cada PCC 
 

Estabelecimento de procedimentos para monitorizar os processos, de forma a manter o 

controlo.  

Deve existir um processo de monitorização de todos os pontos críticos de controlo, pois 

a deteção de um possível desvio, deverá ser conseguida em tempo útil, para que se 

adequem as respetivas correções, ainda antes que sejam ultrapassados os limites 

críticos (Domingues, 2008; Marques A. , 2014).  

Isto é possível através da medição e observação dos vários critérios como temperaturas, 

humidade, pH, atividade da água (aw), cloro disponível, aspecto e textura, e assim 

permitir detetar a respetiva perda do controlo, como dito anteriormente (Marques A. , 
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2014). É por este motivo, que se torna importante a monitorização contínua ou 

frequente, que permita conseguir alcançar este objetivo (CAC, 2003).  

Caso o desvio do controlo num determinado ponto crítico esteja a ocorrer com 

frequência, devem realizar-se ajustes no processo, de modo a corrigir tal situação 

(Europeias, 2005).  

Com a implementação de medidas de controlo nos PCC, e de processos de 

monitorização, pretende-se obter um produto final seguro. Este método contínuo torna-

se mais eficaz do que a realização de ensaios microbiológicos no produto final, pois 

estes apresentam uma menor eficácia na deteção da perda de controlo do PCC, em 

tempo útil (ICMSF, 2002).  

As metodologias mais utilizadas para monitorizar os PCC são por isto, os ensaios físicos 

como o pH e a temperatura (Europeias, 2005). 

A monitorização pode ser realizada em linha (sem recolha de amostra), ou fora de linha 

(existe recolha de amostra) (Marques A. , 2014). 

 

4.5 5º Princípio – Estabelecimento de medidas de controlo para cada 

PCC 
 

Em casos de desvio dos limites críticos.  

Em cada ponto crítico de controlo, deverão existir determinadas medidas corretivas 

(correções) adequadas, para que, caso ocorra algum desvio, seja imediatamente 

restabelecido o controlo nesse mesmo ponto (Domingues, 2008; Marques A. , 2014).  

O papel das medidas corretivas é eliminar a anomalia em causa, promovendo a 

normalidade do processo. Estas medidas devem basear-se em (Marques A. , 2014):  

 Identificar os responsáveis pela execução das medidas; 

 Elaborar procedimentos que descrevam os meios e as ações a serem 

executadas; 

 Registar a execução das ações. 

Quando existem produtos que ultrapassaram os limites críticos, este tipo de medidas 

corretivas devem incluir os destinos que eles irão ter posteriormente (CAC, 2003).  

É muito importante também, adotar medidas preventivas quando existe repetidamente 

a aplicação de medidas corretivas (Europeias, 2005). 
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4.6 6º Princípio – Verificação do sistema HACCP 
 

Para verificar que as medidas referidas nos cinco princípios anteriores funcionam 

eficientemente.  

Com o objetivo de verificar o funcionamento eficaz do sistema HACCP, bem como o 

funcionamento dos pré-requisitos e respeito das práticas de higiene, devem ser 

realizados, frequentemente, procedimentos de verificação (CAC, 2003).  

São exemplo, a verificação da correta higienização, através da análise microbiológica 

às mãos dos manipuladores, superfícies de trabalho, equipamento e utensílios 

(Domingues, 2008; Declan & Maunsell, 2004; Hui, 2006). Esta verificação, segundo 

(CAC, 2003), consiste em: 

 Inspecionar todo o processo de fabrico (matéria-prima, materiais da embalagem, 

produto intermédio e acabado);  

 Auditar o sistema HACCP e seus registos;  

 Confirmar o controlo dos PCC;  

 Analisar os desvios, ações corretivas tomadas e o destino dado aos produtos. 

 

A realização das análises microbiológicas no produto acabado deverá fazer parte dos 

procedimentos de verificação, de forma a confirmar o controlo dos PCC, bem como, a 

eficácia dos métodos, de modo a obter um produto adequado para consumo 

(Domingues, 2008). 

Segundo o regulamento (CE) nº 2073/2005  

“A aceitabilidade de um produto de um lote de géneros alimentícios ou de um 

processo podem incluir, entre outras, o controlo das matérias-primas, da higiene, 

da temperatura e do período de vida útil do produto.” (Regulamento (CE) nº. 

2073/2005 Da comissão, 2005).  

O produto acabado pode ser classificado numa de quatro categorias (Gilbert, et al., 

2000), das quais: 

 Classe A (Satisfatória); 

 Classe B (Aceitável); 

 Classe C (Não satisfatória); 

 Classe D (Inaceitável ou perigoso). 

São verificados os organismos indicadores, como a Echerichia coli, por exemplo, e 

dependendo do produto pode ser aceite ou rejeitado (Domingues, 2008). Caso se 
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verifique uma reprovação do sistema que está implementado, é necessário que existam 

modificações de forma a manter o sistema eficaz (Domingues, 2008; Europeias, 2005).   

 

 

4.7 7º Princípio – Registos e documentação  
 

Onde existe a verificação do funcionamento correto de todo o sistema. 

Para que seja obtida a eficácia do sistema HACCP que se pretende, torna-se necessário 

criar e manter os registos, quer os que estão relacionados com a monitorização, quer 

com os desvios e respetivas ações corretivas, bem como as modificações ao plano 

HACCP (CAC, 2003).  

Segundo (Marques A. , 2014), podem ser criados dois tipos de documentos:  

 Os que tenham todos os elementos e decisões do sistema HACCP; 

 E os que descrevem o funcionamento do sistema. 

É importante também que seja reunida toda a documentação que se relaciona com a 

análise de perigos, determinação dos PCC, determinação dos limites críticos e por fim 

com os procedimentos do sistema HACCP (CAC, 2003). 

 



 
 

 

 

 

Capítulo II 
 

 

“Algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar 

o contrário.” - Albert Einstein 
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1 Implementação teórica do Sistema HACCP numa indústria de 

confeitaria 
 

O sistema HACCP só poderá ser realizado se antes for assegurada a implementação 

dos pré-requisitos do HACCP, bem como as boas práticas de higiene. A monitorização 

regular destes pré-requisitos, com auditorias, é importante. 

Teoricamente, para a implementação do sistema HACCP podem ser necessárias 3 

grandes fases, que se podem dividir em 14 etapas (Afonso, 2006). 

1ª Fase – Conhecer o produto, as condições e o fim a que se destina (Etapa 1 a 6).  

2ª Fase – Aplicação dos sete princípios do HACCP (Etapas 7 a 13) 

3ª Fase – Ponto de situação que garante a segurança alimentar numa indústria 

alimentar, onde existe verificação permanente do sistema implementado (Etapa 14).  

As 14 etapas podem ser (Afonso, 2006):  

i. Definição de um objetivo de estudo 

ii. Seleção da equipa de HACCP 

iii. Descrição do produto e do processo 

iv. Identificação do fim que se pretende 

v. Realização de um fluxograma  

vi. Verificação do fluxograma  

vii. Identificação dos perigos bem como as medidas preventivas 

viii. Identificação dos PCC 

ix. Estabelecer limites críticos para os PCC 

x. Estabelecer um sistema de monitorização 

xi. Estabelecer um plano de medidas corretivas 

xii. Estabelecer um procedimento de verificação 

xiii. Estabelecer os registos e documentação 

xiv. Revisão do sistema 
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2 Indústria de confeitaria  
 

Foram realizadas algumas visitas a uma empresa que produz fruta cristalizada, doçaria 

(rebuçados, missangas e amêndoas), marmelada e ladrilhos (cubos de marmelada 

seca). 

Neste trabalho procedeu-se à análise do processo do produto com maior produção ao 

longo do ano, a marmelada.  

 

2.1 Definição de um objetivo de estudo 
 

O objetivo deste trabalho foi a produção de derivados de marmelada, sem comprometer 

a segurança dos clientes. As visitas efetuadas permitiram identificar algumas lacunas 

no sistema HACCP nesta indústria.  

 

2.2 Seleção da equipa de HACCP 
 

A empresa não tem nenhuma equipa de HACCP. Nesta indústria os poucos 

manipuladores trabalham como aprenderam, ao longo dos anos, com os funcionários 

mais velhos. 

É importante a presença de uma equipa capaz de prever todos os riscos, bem como 

identificar os problemas que poderão por em causa a segurança dos produtos de 

confeitaria. 

A empresa adquire serviços externos, que fazem pequenas auditorias regulares, 

deixando relatórios do que deverá ser alterado ou melhorado na empresa. São também 

realizadas análises microbiológicas ao ar, a algumas superfícies de trabalho e às mãos 

de um manipulador, periodicamente. 
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2.3 Realização e verificação de um fluxograma 
 

É fundamental elaborar um diagrama de fabrico (que deverá ser confirmado no local) 

onde sejam contempladas todas as etapas da produção da marmelada. A Figura 3 

mostra-se um possível diagrama do processo de produção da marmelada. Desta forma, 

podem ser obtidos, um conjunto de informações sobre as matérias que são necessárias 

durante o processo de produção.  

 

 

Figura 3 - Diagrama de processo de produção da marmelada 
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No processo de receção, os marmelos podem ser descarregados no armazém pelos 

funcionários, bem como o açúcar, aditivos necessários e materiais de embalamento. 

Seguidamente, os marmelos são pesados e cozidos a altas temperaturas numa panela 

de pressão de alto calibre, juntamente com o açúcar. 

O marmelo depois de descascado, poderá ser embalado e segue para venda ou passa 

para um processo de mistura onde é triturado com açúcar em calda. 

Esta mistura pode ser colocada em taças de plástico e depois de cerca de 6 horas é 

colocada a tampa e pode ir para venda, ou pode ser colocada em taças de inox e 

passadas 6 horas é cortada aos cubos pequenos. Os cubos de marmelada podem ser 

colocados em redes e devem secar durante cerca de 30 dias, à temperatura ambiente. 

Posteriormente são envoltos um a um, numa película de plástico, e são comercializados 

em caixas de 6, 12 ou 24. 

 

2.4 Identificação dos perigos bem como as medidas preventivas 
 

Todos os perigos presentes num produto podem constituir um risco para a saúde do 

consumidor (Domingues, 2008). Depois de conhecidas e analisadas as matérias-

primas, torna-se possível realizar uma lista dos perigos que são mais prováveis aparecer 

em cada etapa do processo da produção da marmelada e a sua causa. A Tabela 6 

discrimina os perigos físicos, químicos e biológicos que podem surgir nas diferentes 

etapas do processo de fabricação de marmelada.  

A seleção das medidas de controlo para os perigos identificados é também 

extremamente importante. Estas medidas de controlo devem ser baseadas na literatura, 

onde se podem encontrar recomendações para determinados géneros alimentícios 

(Tabela 6).  
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Tabela 6 - Identificação dos perigos físicos, químicos e biológicos, as respetivas causas bem 
como as medidas preventivas (Domingues, 2008; Declan & Maunsell, 2004) 

Etapa Descrição do perigo Causa Medida preventiva 

 
 
 

Receção 

 
B-Contaminação com 

microrganismos 
patogénicos, parasitas 

ou bolores 

 
-Transporte em 

condições 
inapropriadas 

-Falta de higiene 
pelo manipulador 

-Inspeção na receção do 
produto 

- Efetuar o armazenamento 
o mais rápido possível 

-Selecionar os 
fornecedores 

-Fichas técnicas 

  
Q- Presença de 

Resíduos de produtos 
de higienização e de 

pesticidas 

-Transporte em 
condições 

inapropriadas 
-Más práticas de 

fabrico do 
fornecedor 

 
 

-Seleção dos fornecedores 

 F- Presença de corpos 
estranhos 

-Más práticas de 
fabrico 

-Seleção dos fornecedores 

 
 
 

Armazenamento 

 
B- Contaminação com 

microrganismos 
patogénicos (níveis 

inaceitáveis) 

- Condições de 
armazenamento 

inadequadas 
-Higiene deficiente 

das instalações, 
equipamentos e 
manipuladores 

-Cumprir o plano de 
higienização e realização 

de análises microbiológicas 
-Formação do pessoal e 
aplicação do manual de 

boas práticas 
-Aplicação do método “First 

in, First out” 

  
Q- Contaminação com 
resíduos de produtos 

de higienização 

-Más práticas de 
manuseamento 
-Higienização 

inadequada das 
instalações 

 
- Cumprir o plano de 

higienização 
-Formação do pessoal 

  
F- Introdução de 
corpos estranhos 

 
-Más práticas de 
manuseamento 

 

-Formação do pessoal e 
aplicação do manual de 

boas práticas 
-Controlo visual 

 
 
 
 
 

Pesagem 

 
 
 

B-Contaminação 
microbiológica pelo 
manuseamento e 

contacto 

-Higiene deficiente 
das instalações, 
equipamentos, 

utensílios e 
manipuladores 

-Géneros 
alimentícios 

expostos 
demasiado tempo 
a uma temperatura 
de risco (5 a 65ºC) 

 
-Cumprir o plano de 

higienização e realização 
de análises microbiológicas 

-Formação do pessoal e 
aplicação do manual de 

boas práticas 
-Recorrer ao menor tempo 

possível para preparar 

  
 

Q- Contaminação com 
resíduos de produtos 

de higienização 

- Higiene 
deficiente das 
instalações, 

equipamentos, 
utensílios 

- Más práticas de 
manuseamento 

 
 

- Cumprir o plano de 
higienização 

-Formação do pessoal 

  
F- Introdução de 
corpos estranhos 

-Más práticas de 
manuseamento 

e/ ou fabrico 

-Formação do pessoal e 
aplicação do manual de 

boas práticas 
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-Condições de 
fabrico não 
adequadas 

-Controlo visual 
-Manutenção das 
instalações, dos 

equipamentos e dos 
utensílios 

 
 
 

Cozedura 

 
 

B- Sobrevivência de 
microrganismos 

patogénicos 
 

 
 

- Binómio 
temperatura/tempo 

inadequados 

-Continuar com a cozedura 
até pelo menos o produto 

estar exposto a uma 
temperatura superior a 
75ºC durante 5 minutos 

-Controlar a temperatura e 
o tempo de cozedura 

  
 

Q- Resíduos de 
produtos de 
higienização 

- Higiene 
deficiente das 
instalações, 

equipamentos, 
utensílios 

- Más práticas de 
manuseamento 

 
 

- Cumprir o plano de 
higienização 

-Formação do pessoal 

  
 
 

F- Presença de corpos 
estranhos 

 
-Más práticas de 
manuseamento 

e/ ou fabrico 
-Condições de 

fabrico não 
adequadas 

-Formação do pessoal e 
aplicação do manual de 

boas práticas 
-Controlo visual 

-Manutenção das 
instalações, dos 

equipamentos e dos 
utensílios 

 
 
 
 

Embalamento 

 
 
 

B- contaminação com 
microrganismos 

patogénicos 

-Higiene deficiente 
das instalações, 
equipamento e 

utensílios 
-Higiene deficiente 

do manipulador 
-Operação mal 

realizada 

-Cumprir o plano de 
higienização e realização 

de análises microbiológicas 
-Formação do pessoal e 
aplicação do manual de 

boas práticas 
-Verificar se o produto está 

bem embalado 

 Q-Migração de 
compostos químicos 

do material da 
embalagem para o 
produto alimentar 

-Uso de 
embalagens 

inadequadas á 
indústria alimentar 

 
-Seleção dos fornecedores 

-Fichas técnicas do 
material de embalagem 

 F- Introdução de 
corpos estranhos 

-Más práticas de 
manuseamento 

e/ ou fabrico 

 
-Controlo visual durante a 

etapa 

 
 
 

Mistura 

 
 

B- Contaminação com 
microrganismos 

patogénicos 

-Higiene deficiente 
das instalações, 
equipamento e 

utensílios 
-Higiene deficiente 

do manipulador 

-Cumprir o plano de 
higienização e realização 

de análises microbiológicas 
-Formação do pessoal e 
aplicação do manual de 

boas práticas 

  
 

Q- Introdução de 
resíduos de produtos 

de higienização 

- Higiene 
deficiente das 
instalações, 

equipamentos, 
utensílios 

- Más práticas de 
manuseamento 

 
 

- Cumprir o plano de 
higienização 

-Formação do pessoal 
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F- Introdução de 
corpos estranhos 

 
-Más práticas de 
manuseamento 

e/ ou fabrico 
-Condições de 

fabrico não 
adequadas 

-Formação do pessoal e 
aplicação do manual de 

boas práticas 
-Controlo visual 

-Manutenção das 
instalações, dos 

equipamentos e dos 
utensílios 

 
 
 
 
 
 

Gelificação 

 
 
 

B- Contaminação com 
microrganismos 

patogénicos, parasitas 
ou bolores 

 
 

-Higiene deficiente 
das instalações, 
equipamento e 

utensílios 
-Higiene deficiente 

do manipulador 
-Etapa realizada 
em condições 
inadequadas 

-Cumprir o plano de 
higienização e realização 

de análises microbiológicas 
-Formação do pessoal e 
aplicação do manual de 

boas práticas 
-Efetuar a etapa em 

condições adequadas 

  
 

Q- Introdução de 
resíduos de produtos 

de higienização 

- Higiene 
deficiente das 
instalações, 

equipamentos, 
utensílios 

- Más práticas de 
manuseamento 

 
 

- Cumprir o plano de 
higienização 

-Formação do pessoal 

  
 
 

F- Introdução de 
corpos estranhos 

 
-Más práticas de 
manuseamento 

e/ ou fabrico 
-Condições de 

fabrico não 
adequadas 

-Formação do pessoal e 
aplicação do manual de 

boas práticas 
-Controlo visual 

-Manutenção das 
instalações, dos 

equipamentos e dos 
utensílios 

* B- Biológicos; Q- Químicos e F- Físicos 

 

2.5 Determinar os PCC e os seus limites críticos 
 

Quando numa etapa do processo de fabrico (Figura 3) são detetados perigos 

significativos devem ser feitas, sequencialmente, as perguntas da árvore de decisão 

(Figura 2). Com este processo é possível determinar quais dessas etapas são 

considerados Ponto Crítico de Controlo e quais não o são (Tabela 7). 

O controlo nos PCC é feito com base em critérios para os quais são definidos limites 

críticos, fundamentados nas informações disponíveis em recomendações comunitárias, 

códigos de boas práticas ou artigos científicos.   

É importante garantir o respeito pelos limites críticos nas ações de monitorização, pois 

quando estes são ultrapassados, não existe o controlo do PCC em questão. 
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Com base na Árvore de Decisão nesta indústria alimentar, foi possível identificar dois 

pontos críticos de controlo: um na Receção das matérias-primas e outro na Cozedura 

do marmelo (Tabela 7). 

Tabela 7 - Determinação dos Pontos Críticos de Controlo (PCC). 

Etapa Descrição do perigo Q1 Q2 Q3 Q4 PCC 

    S/N S/N S/N S/N Nº 

Receção do 
marmelo 

B-Contaminação com 
microrganismos patogénicos, 
parasitas ou bolores 

S S - - 1 

  Q-Presença de resíduos de produtos 
de higienização e de pesticidas 

S N N - - 

  F- Presença de corpos estranhos S N N - - 

Armazenamento 
das matérias-
primas 

B-Contaminação com 
microrganismos patogénicos  

S N S S - 

  Q-Contaminação com resíduos de 
produtos de higienização 

S N N - - 

  F- Presença de corpos estranhos S N N - - 

Pesagem B-Contaminação microbiológica pelo 
manuseamento e contato 

S N S S - 

  Q- Contaminação com resíduos de 
produtos de higienização 

S N N - - 

  F-Introdução de corpos estranhos S N N - - 

Cozedura do 
marmelo 

B- Sobrevivência de microrganismos 
patogénicos 

S S - - -2 

  Q- Contaminação com resíduos de 
produtos de higienização 

S N N - - 

  F- Presença de corpos estranhos S N N - - 

Embalamento da 
marmelada 

B- Contaminação com 
microrganismos patogénicos para 
valores inaceitáveis 

S N N - - 

  Q-Migração de compostos químicos 
do material da embalagem para o 
produto alimentar 

S N N - - 

  F- Introdução de corpos estranhos S N N - - 

Mistura B- Contaminação com 
microrganismos patogénicos 

S N N - - 

  Q- Introdução de resíduos de 
produtos de higienização 

S N N - - 

  F- Presença de corpos estranhos S N N - - 

Gelificação da 
marmelada 

B-Contaminação com 
microrganismos patogénicos, 
parasitas ou bolores 

S N N - - 

  Q- Introdução de resíduos de 
produtos de higienização 

S N N - - 

  F- Introdução de corpos estranhos S N N - - 
* B- Biológicos; Q- Químicos e F- Físicos 

** Q1 questão 1; Q2 questão 2; Q3 questão 3; Q4 questão 4 
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2.6 Estabelecer um sistema de vigilância para cada PCC e medidas 

corretivas 
 

A implementação de monitorização e de medidas corretivas para os pontos críticos 

encontrados na etapa 1 (Receção) e na etapa 4 (cozedura do marmelo) é importante 

(Tabela 8).  

Tabela 8 - Estabelecimento de monitorização e das medidas corretivas para cada PCC identificado 

Etapa   Receção do marmelo Cozedura do 
marmelo 

PCC 1 2 

Descrição do 
perigo 

B-Contaminação com 
microrganismos 
patogénicos, parasitas ou 
bolores 

B- Sobrevivência 
de organismos 
patogénicos 

Limite crítico De acordo com as 
especificações do produto 

De acordo com 
as 
especificações 
do produto 

Monitorização Método Visual Visual 

Termômetro 

Frequência Cada receção Cada cozedura 

Responsável Responsável pela 
receção 

Responsável 
pela cozedura 

Medidas 
corretivas  

  -Inspeção na receção do 

produto 

-Reclamação ao 

fornecedor 

-Devolução do produto 

-Exigência da ficha 
técnica dos produtos 

 - Inspeção na 

cozedura do 

marmelo 

- Cuidado com 

as temperaturas 

que são usadas 

-Cuidados com 

os tempos de 

cozedura do 

marmelo- 

Ficha técnica 

dos produtos 

utilizados 

Registo MOD.IBS088 MOD.IBS088 

 

As restantes etapas que não foram consideradas como PCC são consideradas como 

Pontos de Controlo (PC). Nestes pontos de controlo são definidos alguns critérios de 

higiene nos procedimentos de monitorização e medidas corretivas, pois o controlo 

destas etapas, embora não seja crítico, é também muito importante. 



 
 

 
 

 

 

 

Capítulo III 
 

“Algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar 

o contrário.” - Albert Einstein 
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1 Conclusão 
 

O sistema de segurança alimentar que se baseia no Sistema HACCP, foi delineado de 

maneira a controlar as linhas de produção da indústria, com o objetivo de garantir a 

segurança e a qualidade dos produtos confecionados.  

Durante as visitas realizadas verificou-se que é importante dar formação aos 

trabalhadores da indústria, sensibilizando-os, de forma a melhorar a 

segurança/qualidade dos produtos confecionados.  

Para que a implementação do Sistema HACCP seja bem-sucedida, terá de existir 

empenho de toda a equipa, desde a direção até aos manipuladores.  

Foram identificadas algumas falhas através da análise dos resultados documentados 

durante as visitas à referida indústria de confeitaria. As falhas estavam principalmente 

associadas à falta de formação dos manipuladores. 

Foram também identificados os pontos críticos e as respetivas medidas de prevenção, 

a implementar, obrigatoriamente, para que os produtos enviados para consumo sejam 

seguros e não provoquem nenhum tipo de risco aos consumidores.  

Apesar de ser difícil obter todos os registos, de forma a implementar o Sistema HACCP, 

é importante cumprir todos os pré-requisitos, garantindo a segurança dos alimentos.  
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