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Resumo 
 
O presente estudo decorreu na empresa Santini, S.A., que dedica a sua actividade à produção de 

gelado artesanal, na fase de transferência para novas instalações. O objectivo do trabalho foi delinear 

o processo artesanal de fabrico de Sorbet, de forma a efectuar uma análise crítica, com vista a 

optimizar as condições do processo nas novas instalações. 

Após realização da análise, verificou-se que a descontaminação de fruta é uma das etapas mais 

críticas. Uma vez detectado que o Sorbet de morango é um dos produtos mais consumidos, ainda 

nas antigas instalações, efectuou-se o estudo da efectividade da descontaminação do morango em 

modo manual, onde foram avaliados diferentes binómios tempo/concentração de hipoclorito de sódio. 

Visando as condições que obtiveram melhores resultados na operação em modo manual, transpôs-se 

a acção para um método de lavagem e descontaminação automático, com o objectivo de optimizar o 

processo.  

Já na nova unidade e com recurso a um equipamento automático de enxaguamento e 

descontaminação, foi usada a concentração de 90 ppm de hipoclorito de sódio para diferentes 

tempos, com controlo de temperaturas, pH e monitorização da % de perda de sólidos solúveis (TSS).  

Concluiu-se que para as condições de teste em modo manual, a maior redução logarítmica para 

os microrganismos a 30ºC foi de 2,15 ciclos logarítmicos nas condições de 81 ppm a 1 minuto e 116 

ppm a 5 minutos. A aplicação em modo automático de 90 ppm durante 5 minutos revelou-se eficaz na 

redução da microbiota presente no morango. O TSS do morango é inversamente proporcional à 

duração da operação unitária de descontaminação. 

Palavas-chave: Santini S.A., Processamento, Sorbet, Descontaminação, Morango  
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Abstract 

The present study took place at Santini, S.A., a home made ice cream company, during the 

transfer layout for the new installations. The main objective was to delineate the manufacturing 

process of Sorbet, to can determinate the critical points of preparation of fruit (in particular 

strawberries), in order to optimize the process conditions in the new factory.  

Initially, still at the old installations, was carried on, the manual mode of strawberry 

descontamination, where was analysed different binomials time and concentration of sodium 

hypochlorite, in order to understand those that are more effective. Once defined the best results, it 

was possible to improve the choosen conditions to the descontamination operation in automatic mode.  

At the new plant, already at the automatic wash fruit machine 90 ppm solution of sodium 

hypochlorite was used at different times. Following the temperature, pH solution and % loss of soluble 

solids (SST) on strawberry, were monitored.  

It was concluded that for the test conditions in manual mode, the largest logarithmic reduction for 

microorganisms at 30º C was 2,15 log cycles for the conditions of 81 ppm at 1 minute and 116 ppm at 

5 minutes. The application in automatic mode of 90 ppm for 5 minutes proved to be effective in 

reducing the microbial load present in the strawberry. The SST of the strawberry is inversely 

proportional to the duration of decontamination unit operation. 

Keywords: Santini SA, Processing, Sorbet, Decontamination, Strawberry 
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Extended abstract 

The present study took place at Santini, S.A., a home made ice cream company, during the 

transfer layout for the new installations. 

 Ice cream is consumed on a large scale worldwide, therefore are several ways to produce and 

consume it. The type of ice cream with higher expression of sale in Portugal is the Sorbet, which 

contains at least 25% of fruit. 

For a safe ingestion, this product should satisfy quality and food safety factors, as regards the 

acquisition of raw materials (mainly fruits), storage, manufacturing process (washing, 

descontamination, cutting, peeling, pulp extraction, mixing, batting and packaging), shipping, 

transportation of product and also customer service. 

Following, the generic process of manufacturing sorbet was analyzed and descontamination of fruit 

was found as a most relevant stage, from the viewpoint of food safety. 

Provided the importance of descontamination operation, in the manufacturing process, was 

performed a shearch which characterized several chemical, physical and biological descontamination 

methodologies. 

It has been found that chlorine derivatives, are those which have higher use by the food industry. 

The physical processes are also an alternative to chemical methods, proving to be equally effective 

in the descontamination of various fruit and vegetables. However, lot of these agents induce quality 

changes, which are reflected in the flavour of the final product. 

On the other hand, the biological descontamination process showed high potential application, 

however, additional studies are required to prove its effectiveness and applicability on 

descontaminating of fruit case. 

Therefore, in an early stage of the work, was conducted a drawing of Sorbet manufacturing 

process, in order to made a critical assessment of the conditions, still at S. João do Estoril plant. 

Following, this analysis enabled to identify some nonconformities such as design errors of the building, 

circuits and procedure, which was helpfull to suggest corrective actions to be implemented in the new 

layout. 

 Following the process analysis, the descontamination of fruit, was found as the most critical stage 

of the Sorbet production. It was also observed that the agent commonly used by the company was 

sodium hypochlorite, at concentrations of 90 ppm for 10 minutes in manual mode. 
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To optimize this step at the new installations, was done some research that aimed to find viable 

alternatives to sodium hypochlorite use. The alternatives chosen were peroxyaceptic acid, 

electrolyzed water containing chlorine and UV-C radiation. According the company characteristics, it 

was concluded that none of these technologies showed sustainable application. 

 After, was carried on a developed of a suitable equipment to Santini needs, taking into account the 

variety of fruit used (size, diversity, sensitivity to mechanical action), production volume and 

restrictions on the area of new facilities. 

 In order to test the new equipment performance, several tests were conducted with the strawberry 

variety (vc) Camarosa. This fruit was chosen, due to being one of which is more difficult to 

decontaminate and strawberry Sorbet one which manifests greater consumption. 

 For decontamination in automatic mode it was concluded that: 

 The effectiveness of log reduction of microorganisms at 30ºC is proportional to the time of 

descontamination; 

 A reduction in the content of SST is proportional to the time of decontamination. 

In short, were taken as optimal conditions for decontamination in automatic concentrations of 

sodium hypochlorite ca 90 ppm for 5 minutes, pH between 5-6 and temperature between 20 and 30 °C. 
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1. Introdução e objectivos 
 

O gelado é um género alimentício consumido em grande escala a nível mundial, existindo diversas 

formas de o elaborar e de o consumir. O tipo de gelado com maior expressão de venda em Portugal é 

o Sorbet, que contém no mínimo 25% de fruta. Para que este produto seja ingerido de modo seguro é 

necessário atender aos factores relacionados com a qualidade e segurança alimentar no que respeita 

à aquisição de matérias-primas (hortofrutícolas maioritariamente), armazenamento, processo de 

fabrico (lavagem, descontaminação, corte, descasque, extracção de polpas, mistura, batedura e 

acondicionamento), expedição, transporte do produto e serviço ao cliente. 

 

No processo de fabrico de Sorbet, uma das etapas mais críticas é a fase de descontaminação dos 

produtos hortofrutícolas, uma vez que estas matéria-primas possuem diferentes graus de 

contaminação.  

 

Existem inúmeros processos descontaminantes para utilização na indústria alimentar, 

nomeadamente processos químicos, físicos e biológicos, sendo contudo os processos químicos 

aqueles que adquirem maior destaque, em detrimento de processos térmicos que alteram 

significativamente as características organolépticas do produto final. O cloro e seus derivados, 

apresentam maior expressão de utilização. 

 

A descontaminação dos produtos hortofrutícolas para a elaboração do Sorbet deve garantir a 

ausência de microrganismos patogénicos e aconselhavelmente presença de microrganismos totais a 

30 ºC inferior a 10
4  

unidades formadoras de colónias por grama (UFC/g) no produto final. A eficiência 

desta etapa está directamente relacionada com tipo e concentração de agente descontaminante, 

carga e estirpes microbianas presentes, temperatura e pH da solução descontaminante e período de 

tempo em que a operação ocorre. 

 

Este trabalho desenvolveu-se numa empresa referência no fabrico de gelados artesanais em 

Portugal – Gelados Santini (Santini, S.A.). O objectivo do presente estudo assentou, numa primeira 

fase, na análise promenorizada do processo de fabrico de Sorbet da Santini, S.A., uma vez que a 

empresa tem uma metologia de fabrico muito característica. Seguidamente, numa segunda fase do 

estudo, foi efectuada uma análise crítica da etapa específica da preparação e transformação dos 

produtos hortofrutícolas, onde se detectaram não conformidades operacionais e foram delineadas 

acções correctivas para as falhas encontradas. Posteriormente numa terceira fase do estudo, 

verificou-se a necessidade de optimizar a utilização do agente descontaminante utilizado, o 

hipoclorito de sódio. O morango da variedade (vc) Camarosa foi tomado como caso de estudo devido 

ao facto de ser um dos produtos hortofrutícolas que apresenta maior dificuldade de descontaminação 

e cujo Sorbet dele derivado manifesta maior consumo. 
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2. Enquadramento teórico  

2.1 O gelado 
 

De acordo com Norma NP 3293 de 2008, define-se gelado alimentar o género alimentício obtido 

por congelação e mantido nesse estado até ao momento de ser ingerido pelo consumidor, em cuja 

composição podem entrar todos os ingredientes alimentares, bem como os aditivos previstos pela 

legislação, nomeadamente uma mistura de matérias gordas e substâncias proteicas, com ou sem 

adição de outros ingredientes alimentares ou uma mistura de água, açúcar e outros ingredientes 

alimentares. 

 

Os gelados alimentares possuem diversas denominações de vendas, entre elas, gelado e Sorbet.  

 

Entende-se por gelado, o gelado alimentar que seja uma emulsão tipicamente composta por água 

e/ou leite, gorduras alimentares, proteínas e açúcares.  

 

O Sorbet é o gelado de frutas ao qual não é adicionada qualquer gordura e que contém, no 

mínimo 25% de frutos. Este teor pode ser reduzido para certos frutos de acordo com as seguintes 

disposições:  

 

 Teor reduzido a 15% para todos os citrinos, outros frutos ou misturas de frutos ácidos cujo 

sumo apresente uma acidez titulável, expressa em ácido cítrico, igual ou superior a 2,5%;  

 Teor reduzido a 15% para frutos exóticos, especialmente com sabor muito forte e/ou 

consistência pastosa;  

 Teor reduzido a 10 % para frutos com casca e respectivas preparações. 

2.2 Produção e consumo de gelados na Europa 
 

Segundo a European Ice Cream Association (E.I.C.A.), foram produzidos na Europa, em 2009, 

cerca de 2 207 x 10
6 
L de gelado, correspondendo a um volume de vendas de 8 868 x 10

6 
€. 

 

Ainda de acordo com a E.I.C.A., em 2009, verificou-se que o consumo per capita de gelado nos 

diferentes países europeus variou considerávelmente, tal como consta na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Consumo de gelado (L) per capita em diversos países europeus (E.I.C.A., 2009) 

País Finlândia Suécia Noruega Espanha Itália Grécia 

Consumo per 
capita 

12,9 11,5 11,5 5,0 6,2 5,9 

 

Seria espectável que os países da orla mediterrânea, que possuem um clima mais ameno durante 

o decorrer do ano, apresentassem maior consumo de gelado per capita. No entanto, analisando a 
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Tabela 1 podemos referir que o consumo per capita dos países nórdicos bate o consumo realizado 

nos países mediterrâneos. 

 

Recorrendo às bases de dados do Instituto Nacional de Estatística (I.N.E.), em 2010, o fabrico de 

gelados e Sorbets em Portugal rondou os 20 674 x 10
3 
L que gerou um volume de vendas de 36 685 

x 10
3
 €, um valor bastante apreciável na balança comercial portuguesa. De entre os Sorbets 

comercializados no nosso país, destaca-se o de morango. 

2.3 Diagrama tipo do processo produtivo do Sorbet 

Seguidamente apresenta-se, na Figura 1, um diagrama tipo de fabrico do Sorbet. Ainda que o 

mesmo fluxograma se apresente muito genérico, pode-se entender, através da consulta de empresas 

da área (dados não representados, mas revelados pela Santini, S.A.), que a etapa do processo que 

evidência maior relavância do ponto de vista da segurança alimentar é a descontaminação da polpa 

de fruta (aquando da preparação da mistura). 

 

Figura 1 – Diagrama do processo de fabrico do Sorbet 

As empresas que realizam o fabrico de Sorbet recorrem habitualmente ou ao uso de polpa de fruta 

pasteurizada ou à pasteurização da própria polpa de fruta extraída, processo que provoca alterações 

organolépticas, minimizando contudo, o risco de contaminações do produto final. 

 

Repceção das 
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Formulação - 
mistura 

(Pasteurização) 

Refrigeração da 
mistura 

Abaixamento de 
temperatura 

Acondicionamento 

Expedição 

Recepção em loja 
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2.4 Gelados Santini 

A Santini S.A., é uma empresa referência no sector dos gelados artesanais em Portugal. Abriu a 

primeira loja em 1949 no Tamariz, Estoril, e desde então tem realizado a expansão do negócio. À 

data de início de realização deste trabalho, a unidade de produção estava localizada em São João do 

Estoril, possuindo 3 pontos de venda próprios (S. João do Estoril, Cascais e Lisboa) e distribuindo 

ainda produtos para o canal HORECA.  

Os seus produtos caracterizam-se pela elevada qualidade e sabor único. O segredo da famosa 

receita permanece ainda na Família Santini, que garante a sua reprodução tal e qual as indicações 

dadas pelo fundador Attilio Santini. A única coisa que nos podem garantir é que seus 

gelados e Sorbets são 100% naturais, não tendo qualquer aditivo alimentar e todas as  matérias-

primas são de elevada qualidade e frescura, e sempre que possível de origem nacional, possuindo 

um rigoroso programa de selecção dos seus fornecedores. 

Na linha de produção da empresa, podem destinguir-se 3 tipos de produtos: 

 Gelados de nata cuja base assenta na utilização de leite, nata e açúcar; 

 Gelados de baunilha, onde a base é constituída por leite e/ou nata, ovo, açúcar e vagem de 

baunilha;  

 Sorbet cuja base é constituída por fruta e açúcar, sendo que o teor de fruta nunca é inferior a 

50% da composição total do produto. 

Os gelados com maior representação nas vendas da Santini S.A., são os Sorbet (dados não 

representados). Paralelamente, o processo de fabrico destes produtos é avaliado pela empresa como 

o mais crítico, uma vez que contrariamente ao processo de fabrico utilizado noutras empresas, os 

produtos hortofrutícolas que dão origem ao seu famoso Sorbet, não sofrem qualquer tratamento 

térmico em todo o processamento, de forma a manter a característica organoléptica da fruta no 

produto final.  

Assim a única operação unitária capaz de reduzir a contaminação microbiológica dos produtos 

hortofrutículas para níveis considerados seguros é a etapa de descontaminação, adquirindo assim um 

papel relevante em todo o processo. 

Ainda assim, paralelamente, a empresa aponta como sendo essencial o cumprimento de um 

código exigente de Boas Práticas de Fabrico e Higiene de modo a que seja elaborado um produto 

seguro do ponto de vista alimentar. 
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2.5 Processos de descontaminação 

 

Na produção de Sorbet a operação unitária de descontaminação é determinante na qualidade e 

segurança do produto final. Esta pode ser realizada através de processos de descontaminação 

química, física e biológica e assim como pela associação de ambos. 

No Anexo 1, apresentam-se os resultado obtido por estudos que tiveram por base a aplicação de 

diversos processos de descontaminação sob diferentes condições de aplicação. 

2.5.1 Processos de base química 

2.5.1.1 Cloro (Cl2) 

 

O agente de descontaminação com maior utilização na indústria dos produtos hortofrutícolas é o 

cloro (Nguyen e Carlin, 1994). Pode ser usado sob a forma de sais de hipoclorito quer de sódio como 

cálcio ou cloro gasoso (Cl2).  Quando compostos químicos deste tipo são adicionados à água, 

verificam-se as reacções químicas demonstradas nas equações 1, 2 e 3 (Dychdala, 2001): 

Cl2 + H2O     HClO + H
+ 

+ Cl
-
    (equação 1) 

Ca(ClO)2 + H2O     Ca
2+ 

+ H2O + 2 ClO
-
   (equação 2) 

Ca(ClO)2 + 2H2O     Ca(OH)2+ 2 HClO   (equação 3) 

Quimicamente, o equilíbrio entre o ácido hipocloroso (HClO) e o ião hipoclorito (ClO
-
) é 

dependente do pH (Beuchat, 1992). O parâmetro de monitorização do cloro em solução designa-se 

de cloro livre e consiste na quantificação de Cl2, ClO
-
 e HClO presentes em solução, sendo que o 

HClO é o caracterizado como o agente activo responsável pela morte dos microrganismos.  

A adição de ácidos fracos a soluções aquosa faz baixar o pH e aumentar as concentrações de 

cloro livre, proporcionando o aumento da concentração de HClO. A Tabela 2 demonstra que a 

concentração de cloro livre é drasticamente reduzida para valores de pH mais elevados.  

 
Tabela 2 – Percentagens de cloro livre para diferentes valores de pH e temperaturas 

pH 
% 

Ref. 
0ºC 20ºC 30ºC 

4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

10,0 

- 
99,8 
98,5 
87,0 
40,2 
6,3 
0,7 

- 
99,7 
97,7 
79,3 
27,3 
3,7 
0,4 

100 
99,6 
96,6 
75,9 
23,9 
3,1 
0,3 

Adaptado de 
James, 2006 
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No entanto, caso o pH seja reduzido para valores demasiadamente baixos, pode verificar-se perda 

de cloro devido à formação de cloro gasoso, tal como ilustra a equação química 4 (James, 2006): 

 

HOCl + HCl     H2O + Cl2    (equação 4) 

A temperatura é outro factor que evidência elevada influência na eficácia da descontaminação 

através de HClO. Este composto químico atinge o seu máximo de dissociação à temperatura de 4ºC. 

No entanto, não é recomendado que a temperatura da solução de descontaminação se encontre 

abaixo dos 10°C de modo a reduzir a probabilidade de internalização microbiana nos frutos, resultado 

do diferencial temperatura  e pressão (James, 2006).   

Julga-se que o HClO possui a capacidade de reagir com as proteínas presentes na parede celular, 

levando à formação de cloraminas e cloramidas que interagem com os metabolismos celulares. A 

destruição de células bacterianas e fúngicas é originada em parte pela inibição de certas reacções 

metabólicas no citoplasmas (Beuchat, 1992). 

A International Fresh-Cut Produce Association (I.F.P.A.) recomenda um nível máximo de cloro livre 

entre 100 a 150 ppm a pH entre 6 e 7. 

Em alguns países da União Europeia tais como Alemanha, Bélgica e Países Baixos, o uso de 

cloro foi proibido (Varoquaux e Mazollier, 2002). Além disso, os novos e mais resistentes agentes 

patogénicos tem levantado dúvidas em relação à utilização do cloro pela indústria dos produtos 

hortofrutícolas (Singh et al., 2002). 

Vantagens 

A descontaminação de hortofrutícolas com água clorada não só reduz bactérias patogénicas tais 

como E. coli O157:H7, L. monocytogenes e Y. enterocolitica (Li et al., 2001a; Zhang e Farber, 1996; 

Escudero et al., 1999), mas também vírus, esporos bacterianos, fungos, algas e protozoários 

(Trueman, 1971). 

O cloro tolera a água de dureza elevada e pode ser utilizado a baixas temperaturas, sendo a sua 

monitorização relativamente fácil (Nirmal, 2011). 

Desvantagens 

A utilização de água clorada a pH baixo torna-a corrosiva para os equipamento utilizados no 

processamento. Aquando da sua utilização pode ocorrer a formação de cloro gasoso, podendo ser 

tóxico para os operadores (Nirmal, 2011). De acordo com a The National Institute for Occupational 

Safety and Health  (N.I.O.S.H.), o limite de exposição recomendado ao cloro gasoso é de 0,5 ppm  

(1,5mg/m
3
). 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fniosh%2F&ei=WRVvUIGQOYiZhQeE2YCgBQ&usg=AFQjCNGzjJVRM5i8B3WczoDLtrX18avWpQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fniosh%2F&ei=WRVvUIGQOYiZhQeE2YCgBQ&usg=AFQjCNGzjJVRM5i8B3WczoDLtrX18avWpQ
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As concentrações de HOCl são significativamente afectadas pela temperatura, presença de 

matéria orgânica, luz, ar e metais (James, 2006). 

A interação do HOCl com a matéria orgânica presente na água de lavagem resulta na formação de 

compostos potencialmente tóxicos para a saúde humana, tais como os trialometanos carcinogénicos 

(White, 1992).  

A existência de fissuras, orifícios e aberturas naturais nos produtos hortofrutícolas pode constituir 

um factor limitante na difusão do cloro dificultando a destruição de microrganismos. A cutícula 

hidrofóbica de origem vegetal (cera) constitui também um obstáculo à acção do cloro (Nirmal, 2011).  

2.5.1.2 Dióxido de cloro (ClO2) 

 

À temperatura ambiente, o dióxido de cloro (ClO2) caracteriza-se como sendo um gás de cor 

verde-amarelado, com odor semelhante ao cloro e solúvel em água. Apresenta como principal 

característica o facto de não poder ser armazenado sob pressão porque é explosivo, sendo 

geralmente produzido no local de utilização (Nirmal, 2011).  

 

Os geradores mais utilizados na produção de ClO2 promovem a reacção do clorito de sódio 

(NaClO2) com o cloro gasoso (Cl2) ou o ácido hipocloroso (HClO) ou ainda o ácido clorídrico (HCl), de 

modo a produzir dióxido de cloro gasoso (ClO2). Seguidamente, as equações 5, 6 e 7 descrevem as 

reacções químicas que ocorrem para a geração deste gás (Anónimo, 1999): 

 

2 NaClO2 + Cl2    2 ClO2 + 2 NaCl    (equação 5) 

2 NaClO2 + HClO    2 ClO2 + NaCl + NaOH  (equação 6) 

5 NaClO2 + 4 HCl     4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2O  (equação 7) 

 

Este agente não é tão influenciado pelo pH quando comparado com o cloro, sendo geralmente 

utilizado numa gama de pH entre 6 a 10 (Dychdala,1991). A actividade antimicrobiana e 

consequentemente a sua eficácia diminuem com a presença de matéria orgânica 

(Dychdala, 1991; Beuchat e Scouten, 2004). 

 

O ClO2 encontra-se aprovado pela Foods and Drugs Administration (F.D.A.) para uso em 

vegetais.  

 

Estudos com estirpes de E. coli evidenciaram que o ClO2 teve a capacidade de interferir com a 

síntese proteica (Bernarde, et al., 1967) e sobretudo com a permeabilidade da membrana celular 
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(Berg, et al., 1986), levando à morte dos microrganismos. A aplicação de ClO2 também evidenciou 

dano oxidativo da membrana celular originando a paragem do gradiente iónico (Berg, et al., 1986). 

 

Outros estudos revelam que o ClO2 possui a capacidade de reagir com o RNA viral. No entanto, 

a morte de células fúngica e bacterianas não está relacionada com a reactividade deste agente com o 

material nucleico (Alvarez, O’Brien, 1982). 

 

Vantagens: 

 

O ClO2 possui como principais vantagens a capacidade de não se hidrolisar em água (Nirmal, 

2011) e no decorrer da sua utilização existe menor probabilidade de dar origem a compostos 

carcinogénicos tais como trialometanos aquando da presença de matéria orgânica (Richardson et al., 

1998). 

 

A eficácia do ClO2 na eliminação de microrganismos é 2,5 vezes maior do que a do cloro 

(Christie, 2009), podendo atingir uma redução microbiana maior do que 8 ciclos logarítmicos (Han et 

al., 2001). O ClO2 demonstrou ser eficiente na eliminação de microrganismos tais como Salmonella 

spp., E. coli O157:H7 e L. monocytogenes (Sy et al., 2005) assim como na redução de populações de 

bactérias psicrófilas, bolores, leveduras e S. enterica em alface picada (Mahmoud e Linton, 2008).  

 

O dióxido de cloro mostrou-se eficaz na eliminação de agentes patogénicos sem interferir com a 

qualidade visual da alface (Mahmoud e Linton, 2008). 

 

Desvantagens  

 

Este agente necessita de ser produzido e comprimido in situ, fazendo com que os custos 

associados à produção, pessoal e manutenção sejam elevados (Almeida, 2009). No decorrer da sua 

utilização podem ser gerados subprodutos potencialmente perigoso tais como o clorito e o clorato. 

(Nirmal, 2011). A monitorização destes iões apresenta custos relativamente elevados (Almeida, 2009). 

 

Outro factor que influência a eficácia da actividade antimicrobiana deste agente é a presença de 

matéria orgânica. A eficácia do ClO2 é inversamente proporcional ao teor de matéria orgânica 

presente em solução (Dychdala, 2001; Beuchat e Scouten, 2004).  

 

A utilização deste agente descontaminante apresenta algumas dificuldades de monitorização 

devido à inexistência de métodos simples que permitam avaliar as concentrações ao longo do 

processo. A libertação de ClO2 gasoso pode causar toxicidade aos operadores, logo a sua aplicação 

deve ser efectuada num local bem ventilado ou em sistema fechado (James, 2006).  

A utilização de ClO2 causou um efeito adverso sobre o odor de diversos produtos 

alimentares (Gomez-Lopez, et al., 2007c). 
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2.5.1.3 Ácido cloroso (HClO2) 

O ácido cloroso (HClO2) pode ser obtido através da reacção química entre um ácido fraco tal como 

ácido cítrico, ácido málico, entre outros, com o clorito de sódio (NaClO2) em solução aquosa. A 

síntese deve ser efectuada em condições de concentração e pH devidamente controladas de modo a 

maximizar a produção de HClO2 em detrimento de ClO2. A equação 8 descreve a geração de HClO2 

(Xuetong, et al.,2009): 

(ácido fraco) H
+
 + NaClO2    HClO2   (equação 8) 

 

O HClO2 está aprovado pela F.D.A. para ser aplicado na lavagem e descontaminação de frutas a 

concentrações que podem variar entre 500 a 1200 ppm.  

Segundo a Agency for Toxic Substances and Disease Registry (A.T.S.D.R.), a ampla actividade 

biocida do HClO2 deve-se à forte capacidade oxidante manifestada. Supõem-se que possui a 

capacidade de penetrar nas paredes celulares das bactérias e interromper a síntese proteica em 

virtude da sua reacção com os aminoácidos e nucleótidos (Warf e Kemp, 2001), provocando assim a 

morte dos microrganismos. 

Vantagens: 

O HClO2 tem-se mostrado promissor na redução de populações de microrganismos patogénicos 

tais como E. coli, Salmonella spp. e L. monocytogentes presentes na superfície de hortofrutícolas 

(Inatsu, et al., 2005; Gonzalez, et al., 2004; Ruiz-Cruz et al., 2007).  

Desvantagens: 

Vários estudos indicaram que a utilização de NaClO2 a elevadas concentrações para promover a 

descontaminação de hortofrutícolas pode induzir alterações organoléticas, nomeadamente na textura 

desses produtos (Ruiz-Cruz et al., 2006). 

2.5.1.4 Ácido Peroxiacéptico (PAA) 

O ácido peroxiacéptico ou ácido paracéptico (PAA) é um agente descontaminante há muito 

utilizado na indústria alimentar, nomeadamente em lacticínios e bebidas (Cords, 1994). 

Este composto é sintetizado pela reacção do ácido acético (CH2COOH) com o peróxido de 

hidrogénio (H2O2), como evidencia a reacção química apresentada na equação 9 (Xuetong, et al., 

2009): 

CH3COOH + H2O2 + H2O ↔ CH3COOOH   (equação 9) 
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À temperatura ambiente, o PAA é um líquido incolor, translúcido, solúvel em água, com pH 

aproximado de 2,8, manifestando odor permanente. Pode ser explosivo a temperaturas superiores a 

110ºC e tem a capacidade de se decompor em ácido acético, água e oxigénio, que do ponto de vista 

químico, são compostos seguros. É um forte agente oxidante podendo ser perigoso a altas 

concentrações, mas não no nível a que é utilizado na indústria alimentar (Nirmal, 2011). 

Este agente encontra-se aprovado desde 2007 pela F.D.A. como constituinte de soluções de 

descontaminação de produtos hortofrutícolas até uma concentração de 80 ppm a pH de 7,5 e como 

descontaminante de superfície de contacto com alimentos (Xuetong, et al., 2009). 

A actividade  antimicrobiana do PAA está relacionada com a formação de espécies reactivas de 

oxigénio que provocam danos ao nível do DNA e lípidos presentes nos microrganismos. Julga-se 

também que seja responsável pela desnaturação de proteínas e enzimas, assim como pelo aumento 

de permeabilidade das paredes celulares devido à oxidação das ligações sulfidril e dissulfureto 

(Hilgren et al., 2007; Small et al., 2007). Estudos revelam que a PAA também está envolvida na 

ruptura das membranas celulares e no bloqueio dos sistemas enzimáticos e de transporte de diversos 

microrganismos (Koivunen e Heinonen – Tanski, 2005). 

Vantagens 

A eficácia do ácido peroxiacéptico não depende da obrigatoriedade de ajuste do pH da solução 

utilizada na etapa de descontaminação. No entanto, a pH inferior a 8 ocorre uma maximização da sua 

eficiência (Block, 1991). 

Este composto não reage com a matéria orgânica, sendo extremamente eficaz contra biofilmes. É 

de fácil monitorização e não é corrosivo nos níveis autorizados (Nirmal, 2011). 

Desvantagens 

Estudos revelam que a aplicação de 80 ppm de ácido peroxiacéptico na solução de 

descontaminação não reduziu substancialmente a carga microbiana de diversos produtos 

hortofrutículas (Hellstrom, et al., 2006; Nascimento, et al., 2003; Wisniewsky et al., 2000). 

Sugere-se a realização de outros estudos de modo a comprovar a real efectividade deste agente 

descontaminante na eliminação de microrganismos. 

2.5.1.5 Peróxido de hidrogénio (H2O2)  

O H2O2 é usualmente utilizado como agente antimicrobiano na produção de leite, ovo em pó, 

amido, chá e vinho numa gama de concentrações que varia entre 0,04 e 1,25% (Ölmez e Ursula, 

2009). 
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Dependendo das condições em que é utilizado, manifesta-se como composto químico 

extremamente oxidante e consequentemente apresenta uma forte actividade bactericida. A sua 

utilização gera espécies citotóxicas oxidativas tais como radicais hidroxilo (Juven e Pierson, 1996) 

que contribuem para a morte microbiana. Encontra-se referenciado como sendo um forte agente 

antagonista de bactérias, mas não é muito eficaz contra fungos (Block,1991).  

 

A utilização de H2O2 como agente descontaminante é permitida quando a sua utilização é 

realizada em sinergia com o ácido acético para a produção de ácido peroxiacéptico (Anónimo, 2007). 

 

Vantagens: 

 

A  decomposição do H2O2 por catálase origina água e oxigénio (McWatters, et al., 2002), pelo que 

não levanta questões relacionadas com a toxicidade. 

 

Estudos revelam que a emersão de pimento, pepino e melão em soluções de H2O2 foram 

eficientes na redução da carga microbiana sem que se tenham notado alterações significativas na 

qualidade sensorial dos produtos (Beuchat e Ryu, 1997; Park e Beuchat, 1999). 

 

Desvantagens: 

 

Contudo não foram verificadas reduções microbianas significativas em produtos hortofrutícolas 

quando este agente descontaminante foi utilizado a baixas concentrações (1 a 2 %)  (Park e Beuchat, 

1999; Taormina e Beuchat, 1999). 

A aplicação de elevadas concentrações (4 a 5%) induzem alterações ao nível da qualidade dos 

produtos. Estudos revelam que a aplicação de H2O2 induziu o escurecimento em alface e cogumelos 

sendo apenas evitado quando é aplicado um agente de anti-escurecimento (McWatters, et al., 2002). 

2.5.1.6 Água electrolisada (AE) 

Em 1982, foi relatada pela primeira vez a forte capacidade bactericida manifestada pela água 

electrolisada, o que levou à aplicação desta tecnologia em áreas distintas (Xuetong, et al., 2009).  

A água electrolisada é obtida por electrólise através de um gerador que pode ou não estar dividido 

por uma membrana bipolar tal como se encontra demonstrado na Figura 2.  À célula electrolítica é 

adicionada uma solução aquosa de cloreto de sódio (NaCl).  
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(Fonte: Adaptado de Xiaodong, et al., 2009) 

Figura 2 – Esquema representativo da produção de água electrolisada ácida, básica e neutra. 

 

 

A concentração de NaCl em solução varia de acordo com o tipo de água que se quer formar. 

Usualmente, nos geradores do tipo A, ocorre o fornecimento de concentrações salinas cujos valores 

podem variar entre 0,1 a 2,5% (Nirmal, et al., 2011; Ana, et al., 2011). A produção de água 

electrolisada ácida e básica, no gerador B, ocorre na presença de concentrações salinas que podem 

variar entre 1 a 12 % (Izumi, 1999; Kim et al., 2000; Len et al., 2000). Na Tabela 3, encontram-se 

enunciadas as reacções químicas ocorridas tanto no ânodo como no cátodo assim como as 

características químicas das soluções geradas. 

Tabela 3 – Características gerais da água electrolisada ácida e básica 

 
Ânodo 

Água electrolisada ácida 
Cátodo 

Água electrolisada básica Ref. 

Características 
químicas 

pH:  2,1 a 4,5 
 

Potencial Redox: >1000 mV 

pH: 10,0 a 11,5 
 

Potencial Redox: 
– 800 a 

– 900 mV 

 
Hsu, 2005  
Ana, et al., 

2011; 
Izumi, 1999 

 

Reacções 
químicas 

2 H2O H3O
+
 + OH

- 

2 H2O  4 H
+ 

+ 2 e
- 
+ O2

 

2 OH
- 
 2 e

-
+ OH  

Cl
-
+ 2 e

- 
 Cl2

 

Cl2 + H2O HCl + HClO 

O2 +4H
+ 

+ 2e
- 
→ H2O2 

Cl
- 
+O2→ ClO2

 

2 H2O + 4 e
-
 2 OH

- 
+ H2

 

Na
+
 + OH

-
 NaOH

 

Hsu 2005; Yu-
Ru, 2008 e 

Xuetong, 2009 

Note-se que os microrganismos (bactérias, vírus e leveduras) possuem a capacidade de 

sobreviver numa gama de valores de pH e potencial redox entre 3 a 10 e +900 a – 400 mV, 

respectivamente (Nirmal, et al, 2011).  

A água electrolisada ácida é rica em ácido hipocloroso, apresenta elevado potencial redox e 

concentração de oxigénio mas os valores de pH são reduzidos. Tais condições criam um forte efeito 

bactericida contra um largo espectro de microrganismos patogénicos e deteriorantes, tais como E. 

Legenda: 
 
A – Gerador de água electrolisada neutra 
B – Gerador de água electrolisada ácida e básica  

a – Fonte de corrente elétrica 
b – Eléctrodo  
c – Célula electrolítica 
d – Membrana bipolar 
e – Água electrolisada neutra 
f – Água electrolisada ácida 
g – Água electrolisada básica 
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coli, Salmonella spp., L. monocytogenes, Shigella, Bacillus cereus, e Campylobacter jejuni (Bari, et al., 

2003; Park et al., 2002; Kim et al., 2000) e Penicilium expansum e Aspergillus parasiticus (Okull, e 

Laborde, 2004).  

O efeito de descontaminação da água eletrolisada ácida pode ser reforçado pela presença de 

cloro residual. O cloro possui a capacidade de decompor a gordura e proteínas presentes na 

membrana celular dos microrganismos.  O efeito sinergético do pH reduzido, potencial redox elevado 

e cloro livre provocam a inativação das enzimas citoplasmáticas  (Kiura, et al., 2002). Tal efeito 

também faz exceder o potencial elétrico da membrana dos organelos celulares, atingindo o limite de 

estabilização, inibindo o metabolismo responsável pela respiração e produção de energia (Anónimo, 

2004). 

A água electrolisada neutra é caracterizada quimicamente por conter valores de pH e potencial 

redox compreedidos entre 5,0 a 8,5 e 500 a 800 mV, respectivamente (Hsu, 2005; Ana, et al., 2011; 

Izumi, 1999; Hsu, 2005). Mostrou-se eficaz na inativação de E. coli, L. inócua e S. choleraesuis em 

maças (Ana, et al., 2011). 

A água electrolisada básica é uma solução que não se encontra referenciada como agente de 

descontaminação de produtos hortofrutícolas (Izumi, 1999). Estudos revelam que a água electrolisada 

neutra, quando associada á água electrolisada básica pode ser eficaz na limpeza de componentes 

utilizados na indústria dos lacticínios (Walker, 2005). 

Vantagens: 

A principal vantagem da água electrolisada é a segurança. Para além de não conferir toxicidade 

nos alimentos, não são gerados resíduos tóxicos tanto para os operadores como para o meio 

ambiente (Mori et al., 1997; Shigeto et al., 2000). 

A aplicação desta tecnologia não necessita de mão de obra especializada para a sua utilização. A 

produção é realizada in-situ e para a sua aplicação não é requerido o armazenamento de produtos 

químicos perigosos (Hayashibara et al., 1994; Izumi, 1999; Kim, et al., 2000; Len et al., 2000 e 2002; 

Venkitanarayanan, et al., 1999). 

Vários estudos têm revelado que a água electrolisada (tanto neutra como ácida) é eficaz na 

redução ou eliminação de microrganismos patogénicos em produtos hortofrutículas (Yang, et al.,2003; 

Gomes – Lopes, 2007a; Abadias et al., 2008; Koide et al., 2009). 

A água electrolisada neutra não imprime alterações no pH e coloração dos produtos hortofrutícolas 

(Izumi, 1999). 
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Desvantagens: 

A principal desvantagem da água electrolisada é de que a solução pode perder rapidamente a sua 

actividade antimicrobiana se não estiverem a ser gerados continuadamente iões H
+
, HOCl e Cl2 (Kiura 

et al., 2002). 

No caso da água electrolisada ácida, devido ao baixo pH e elevado teor de cloro livre existente na 

solução, podem ocorrer alguns problemas com a emissão de cloro gasoso, corrosão dos 

equipamentos e degradação da resina sintética (Tanaka et al., 1999). 

Devido à geração do cloro gasoso, existe a necessidade da instalação de um extractor de modo a 

que os vapores produzidos sejam removidas da zona em que ocorre a etapa de descontaminação. 

(Ayebah e Hung, 2005). 

2.5.1.7 Ozono (O3) 

O ozono pode ser produzido através de diversos sistemas: sistema de descarga corona (através 

da utilização de um campo eléctrico, tal como ilustra a Figura 3), luz ultravioleta (UV) e mais 

recentemente através de métodos que envolvem processos electroquímicos (Sudarsan e Raghupathy, 

2011). 

 

(Fonte: Adaptado de Nirmal, et al., 2011)  

Figura 3 – Sistema de descarga corona 

O ozono é produzido através da excitação do oxigénio molecular (O2) a oxigénio atómico (O), que 

num ambiente carregado negativamente permite a recombinação dos átomos de oxigénio a O3, tal 

como demonstra reacção química ilustrada pela equação 10 (Xuetong, et al., 2009): 

3O 2 + e
–
 2O3,       (equação 10) 

A atmosfera que é fornecida ao gerador de ozono deve ser rica em oxigénio. Assim existe a 

diminuição real da probabilidade de formação de ácido nítrico (Becker, et al., 2005).  
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O ozono é um dos mais poderosos agentes oxidantes utilizados na descontaminação de produtos 

alimentares possuindo um potencial oxidante superior ao do cloro, rondando cerca de 0,70 V (Guzel-

Sudim, et al., 2004; J. G. –, Kim, et al., 1999).  

O O3 decompõem-se rapidamente durante o tratamento da água de lavagem através dos 

mecanismos que envolvem a geração de radicais livres de hidróxilo (•OH). Os radicais •OH são os 

principais agentes oxidantes, promovendo a morte de bactérias e vírus (Kim et al., 2003). Estes 

radicais possuem a capacidade de reagir rapidamente com as enzimas intracelulares, material 

núcleico e componentes do envelope ou cápsides virais dos microrganismos (Nirmal, 2011). Por outro 

lado, o ozono provoca a oxidação das membranas celulares resultando na alteração da 

permeabilidade que pode dar origem à lise e morte celular (Murray et al.,1995). 

O tempo de meia-vida do ozono molecular presente na atmosfera é de 12 horas, mas em soluções 

aquosas é aproximadamente 15 minutos (James, 2006), dependendo da sua concentração inicial, pH, 

temperatura, radiação ultravioleta e presença de radicais livres (Xuetong, et al., 2009).  

Em soluções com pH e temperatura reduzida ocorre o favorecimento da acção descontaminante 

do ozono, devido à maior estabilidade evidenciada nestas condições. A temperaturas e pH elevados, 

ocorre um incremento na produção de ozono devido a uma maior disponibilidade de radicais livres 

(Khadre et al., 2001; Kim, 1998). 

Estudos revelam ainda que o ozono gasoso tem uma maior penetrabilidade quando aplicado sob 

pressão e a baixas temperaturas (Kim, et al., 2003; Rodriguez – Romo e Yousef, 2005). 

Em 2001, a F.D.A. aprovou o ozono como agente de descontaminação de alimentos. Pode ser 

aplicado na água de lavagem ou na atmosfera aquando do armazenamento, sendo que os níveis 

máximos recomendados são 0,5 a 4,0 mg/mL e de 0,1mg/mL, respectivamente. (Strasser, 1998). A 

exposição dos operadores ao ozono ambiental possui um valor limite de longo prazo de 8 horas a 0,1 

ppm e de curta duração de 15 minutos a 0,3 ppm (Nirmal, 2011). 

Vantagens: 

Apresenta forte capacidade de oxidação e decomposição rápida em água sendo que a sua 

eficácia não é afectada pelo pH da solução (Graham, 1997). 

Os tratamentos aplicados requerem baixas concentrações de ozono e tempos curtos de contacto. 

Apresenta alta penetrabilidade e reactividade, havendo a possibilidade de ser aplicado em sinergia 

com outras tecnologias. 

Possui a capacidade de oxidar substâncias orgânicas a elementos mais seguros, converter o 

amoníaco e o cianeto a hidrogénio e água (Nirmal, 2011).  
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O ozono possui a capacidade de decompor resíduos de pesticidas, material não biodegradável e 

outros produtos químicos em formas biodegradáveis (Kim et al., 1999) e oxidar o etileno retardando a 

maturação dos frutos (Beuchat, 1998). 

A utilização de ozono exige um menor número de mudanças de água e concentrações de 

descontaminante mais reduzidas (Selma et al., 2008). A qualidade da água ozonada mantém-se 

constante por longos períodos de tempo, o que permite ciclos de produção mais prolongados. 

Desvantagens: 

A utilização do ozono não produz directamente trihalometanos (THM), embora indirectamente 

possam ser formados quando compostos halogenados estão presentes na água de lavagem (Nirmal, 

2011). O elevado poder oxidante deste agente provocou danos na superfície de folhas de alface, com 

consequente alteração de textura, quando submetidas a tratamentos com concentrações de ozono 

superiores a 5 ppm (Kim, et al., 2006).    

Quando o ozono é aplicado a elevadas concentrações (acima de 5 ppm) pode causar danos 

fisiológicos e escurecimento na superfície de diversos produtos hortofrutícolas (Kim et al., 2006; 

Koseki e Isobe, 2006). A aplicação de ozono também pode provocar danos na vitamina B12, através 

da oxidação dos grupos sulfidrilo (SH) (Dominy e Heath, 1985).  

A aplicação deste agente requer um elevado custo inicial pois tem de ser produzido perto do local 

de utilização. Os custo operacionais inerentes à utilização de ozono para a descontaminação de 

produtos hortofrutícolas são elevados, podendo atingir valores 10 a 15 vezes superiores aos 

envolvidos para a utilização de cloro como agente descontaminante (Sanches, et al., 2003). 

2.5.1.8 Ácidos Orgânicos 

A maioria dos frutos possui naturalmente concentrações significativas de ácidos orgânicos tais 

como o ácido cítrico, málico, sórbico, sucínico, tartárico, benzóico que afectam significativamente a 

viabilidade das bactérias (James, 2006). 

A acidificação do meio recorrendo a ácidos orgânicos fracos é utilizada para prevenir a 

proliferação microbiana, pois muitos agente patogénicos não resistem a pH abaixo de 4,5 (Parish et 

al., 2003). 

Os ácidos orgânicos fracos apresentam maior capacidade para reprimir o desenvolvimento 

microbiano, quando comparados com ácido fortes (Booth e Kroll, 1989). A dissociação de iões de 

hidrogénio provenientes de ácidos fracos faz com que ocorra a diminuição do pH no citoplasma 

celular. Este facto é verificado devido à ocorrência da perturbação da capacidade celular para manter 

a homeostáse do pH, resultado da perda de permeabilidade da membrana celular e do transporte de 

substrato (Jongen, 2005). 
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Vantagens: 

Inúmeros estudos demonstram que soluções diluídas de ácidos fracos aplicadas em diversos 

produtos hortofrutícolas foram capazes de eliminar bactérias como coliformes totais e fecais 

(Torriani et al., 1997; Sapers, 2003; Delaquis et al., 2000), Y. Enterocolitica (Karapinar e Gonul, 1992), 

Shigella sonnei (Wu et al., 2000) e L. monocytogenes (Zhang  e Farber, 1996). 

Desvantagens: 

As concentrações biologicamente activas induzem alterações sensoriais nos produtos sujeitos a 

tratamento. Verifica-se que a aplicação de 5% de ácido acético em alface induziu alterações na 

qualidade sensorial, fazendo com que o produto descontaminado evidenciasse um sabor ácido 

inaceitável (Chang e Fang, 2007). A utilização de soluções de ácido acético a 6% induziu alterações 

de cor na salsa (Wu et al., 2000). 

Os tempos de exposição necessário para que estes agentes evidenciassem uma redução 

significativa na carga microbiana são considerados demasiado longos para a indústria alimentar 

(entre 5 e 15 min) (Ölmez e Ursula, 2009). 

2.5.1.9 Compostos alcalinos 

Os compostos alcalinos são agentes químicos com elevado pH tais como hidróxido de sódio, de 

potássio, bicarbonato de sódio, ortofenilfenato de sódio e fosfato trissódico (com ou sem agentes 

tensioativos) (James, 2006). 

O fosfato trissódico está classificado como seguro quando utilizado entre 80 a 120 mg/mL (Sapers, 

2003).  

Vantagens: 

Alguns trabalhos experimentais demonstraram que muitos destes agente foram eficientes na 

redução de  populações de E. coli em superfícies de laranja (Pao et al., 2000). 

O fosfato trissódico demostrou-se eficaz contra E. coli e Salmonella spp.. Tem sido utilizado 

experimentalmente como descontaminante em tomate (Zhuang e Beuchat, 1996) e maçãs (Sapers et 

al., 1999). 

Desvantagens: 

Os elevados valores de pH das soluções alcalinas e as preocupações com a libertação de 

elevadas concentrações de fosfatos para o meio ambiente podem constituir factores limitantes para o 

uso destes produtos na indústria alimentar (James, 2006). 
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2.5.1.10 Compostos halogenados 

A informação relativa à utilização de compostos halogenados (bromo e iodo) como agentes 

descontaminantes de produtos hortofrutícolas é reduzida. Alguns autores relatam que quando o 

bromo foi adicionado a diferentes soluções de cloro ocorreu acção antimicrobiana (Kristofferson, 1958; 

Shere et al., 1962). 

A aplicação destes compostos apresenta como maior entrave o custo e tal como quando é 

utilizado o cloro, existem preocupações relacionadas com o aparecimento de compostos orgânicos de 

bromo, que são prejudiciais para a saúde humana e para o meio ambiente (James, 2006). 

O uso de iodo como descontaminante apresenta algumas limitações. Este composto não pode ser 

aplicado a alimentos ricos em amido pois leva à formação de um composto complexo de cor azul-

púrpura que afecta a qualidade sensorial do produto final (James, 2006). 

No entanto, soluções de iodo tais como iodóforos (combinações de iodo elementar com agentes 

tensioativos não iónicos) são utilizados para higienizar equipamentos nas indústrias cárneas. Estes 

compostos não estão aprovados para contacto directo com alimentos mas possuem alguma utilidade 

na descontaminação de zonas onde se processa o descasque e preparação de produtos 

hortofrutícolas (James, 2006). 

2.5.1.11 Compostos quaternários 

Os compostos quaternários de amónia são surfactantes catiónicos incolores, inodoros e estáveis a 

elevadas temperaturas. Não são corrosivos para os equipamentos (Parish et al., 2003). 

Comparativamente a outros agentes descontaminantes, apresentam maior capacidade de penetrar 

nas fissuras existentes na superfície dos alimentos e sofrem menor degradação por parte da matéria 

orgânica (Parish et al., 2003). 

A actividade antimicrobiana destes compostos está relacionada com a elevada capacidade 

tensioativa que dá origem à degradação da membrana celular. Apresenta maior efectividade contra 

fungos e bactérias gram positivas, tais como L. monocitogenes (Marriott, 1999). 

A aplicação deste agente descontaminante só pode ser levada a cabo em ambientes cujo pH varia 

entre 6 e 10. Por outro lado, este agentes não estão aprovados como descontaminantes de produtos 

alimentares (James, 2006). 

2.5.2 Processos de base física  

Os processos de base física surgiram como alternativa aos métodos químicos, revelando-se 

igualmente eficazes na descontaminação de diversos produtos hortofrutícolas. 
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Os principais métodos de descontaminação física utilizados na redução da população microbiana 

de produtos hortofrutícolas são os tratamentos térmicos (TT), radiação ultravioleta (UV), pulsos 

elétricos (PE), ultrassons (US) e radiação ionizante (RI). 

2.5.2.1 Tartamentos térmicos (TT) – Pasteurização 

Os tratamentos térmicos são extensivamente utilizados para a conservação e preparação de 

alimentos.  

A pasteurização é um tipo de tratamento térmico que elimina parte os microrganismos presentes 

nos géneros alimentícios. Em muitos casos, o objectivo primordial desta técnica é eliminar os 

microrganismos patogénicos. Os factores de monitorização desta metodologia são o tempo de 

actuação e a temperatura (Rico, 2007). 

Nos produtos hortofrutícolas, os tratamentos térmicos com maior enface são: 

 O branqueamento que consiste na aplicação de elevadas temperaturas (85 a 100ºC) 

durante curtos períodos de tempo podendo atingir, em alguns casos, apenas 1 segundo. A 

aplicação de curtos períodos de tempo faz com que sejam reduzidas as reacções de 

degradação dos produtos sujeitos a tratamento, tais como reacções de Maillard) (Rico, et 

al., 2007). 

 

 O choque térmico é um método que consiste na emersão dos frutos a temperaturas que 

podem variar entre os 45 e 70ºC durante períodos de tempo inferior a 5 minutos 

(Hisaminato, 2001; Loaiza-Velarde, 1997). Esta técnica ainda que permita manter a 

integridade e textura dos frutos por períodos de tempo mais alargados, confere alterações 

a nível organoléptico. (Rico, 2007). 

2.5.2.2 Radiação Ultravioleta (UV) 

A radiação ultravioleta (UV) é um tipo de radiação não ionizante com comprimento de onda 

compreendido entre  400 a 100 nm e geralmente classificada em três tipos: UV-A (400 - 315nm), UV-

B (315 - 280nm) e UV-C (280 - 100nm) sendo que a radiação UV-C com comprimento de onda de 

254nm é aquela que apresenta maior acção bactericida (Bintis, et al. 2000).  

A inactivação microbiana está directamente relacionada com a dose de energia recebida (James, 

2006).  

A radiação UV tem a capacidade de penetração da membrana celular e consequentemente 

provocar dano no DNA devido à dimerização das bases azotadas de timina, impedindo a replicação 

celular (Shafius, 1999; Bank, et al., 1991; Demirci, 2002; Laroussi e Leipold, 2004; Sinha e Hader, 

2002).  
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Alguns estudos indiciam que a aplicação desta técnica permitiu a diminuição dos microrganismos 

aeróbios totais, bactérias psicrófilas, coliformes, Salmonela spp. e leveduras em diversos (cv) de 

alfaces sem que a qualidade sensorial tivesse sido afectada significativamente (Allende e Artes 2003; 

Yaun et al. 2004). 

Vantagens: 

Esta metodologia de descontaminação apresenta custos de aplicação baixos e evidencia 

facilidade de uso (Cantos et al., 2001). Pode ser utilizada em combinação com outras tecnologias 

alternativas tais como ozono e peróxido de hidrogénio (James, 2006)   

O UV-C apresenta elevado potencial de aplicação no processamento de fruta visto que, do 

decorrer da sua utilização, não são sintetizados resíduos e nem ocorrer a corrosão dos equipamentos 

utilizados (Hui, 2006). 

A exposição de diversos produtos hortofrutícolas à luz UV-C induz resistência contra os agentes 

patogénicos (Stevens et al., 1996; Nigro et al., 1998). Este aumento de resistência pode estar 

relacionado com a biossíntese de substâncias tóxicas para os microrganismos patogénicos, induzida 

por um aumento na actividade de enzimas, tais como fenilalanina amónia-liase (Frietzenheimer e 

Kindl, 1981). Por outro lado, conhece-se que a exposição dos vegetais a este tipo de radiação pode 

induzir a síntese de compostos benéficos para a saúde tais como antocianinas (Cantos et al., 2001). 

A aplicação desta técnica em soluções aquosas permite reduzir a turvação da água de lavagem e 

consequentemente diminuir a frequência de mudanças de água e as dosagens de agentes químicos 

necessários para descontaminação (Selma et al., 2008). 

Desvantagens: 

O uso de elevadas doses de radiação UV podem originar danos tecidulares em vegetais. A taxa 

respiratória da alface foi exponenciada com a aplicação de UV-C (Allende e Artes, 2003).  

A aplicação de doses sub-letais de radiação UV-C (a 254 nm) podem induzir a produção de 

numerosas proteínas que proporcionam protecção e aumentam a resistência de certos 

microrganismos às condições do meio e consequentemente aos tratamentos de descontaminação. As 

células microbianas podem reconhecer danos causados no DNA como consequência da exposição 

dos UV-C’s e desencadear uma série de mecânismos que promovem a reparação das mutações 

genéticas ocorridas nos ácidos nucleicos (Sapers, 2006). 

A turbidez, sólidos em suspensão e compostos solúveis no meio, são factores que podem interferir 

com a eficácia da aplicação desta técnica, dado tratar-se de uma metodologia que apenas é efectiva 

na descontaminação de superfícies ou soluções transparentes. De modo a controlar estes factores, é 
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recomendado que a utilização dos UV-C seja aplicada em sinergia com outros agentes tais como o 

O3 (Selma et al., 2006 e 2007). 

Selma et al., (2008) corrobora da mesma opinião referindo que a presença de partículas 

associadas aos microrganismos (vestígios de solo, impureza, entre outros) podem ter um impacto 

negativo sobre o processo de descontaminação, visto que os UV-C não tem a capacidade de 

penetração em materiais sólidos. 

2.5.2.3 Luz pulsada 

A luz pulsada é um potencial método de redução microbiana de superfícies de embalagens 

alimentares e de diversos géneros alimentícios (Marriott e Gravani, 2006). 

Esta radiação é produzida recorrendo a um condensador que tem como objectivo acumular 

energia elétrica. Posteriormente, ocorre a libertação dessa energia em milésimos ou milionésimos de 

segundo, originando pulsos eléctricos. Daí resulta uma potência muito elevada e consumos de 

energia reduzidos. Os pulsos eléctricos são enviados para lâmpadas de Xénon que emitem 

comprimentos de onda na ordem dos 200 a 1100 nm (Dunn, et al., 1997 e 1995).  

 

Estes tipos de comprimentos de onda correspondem a radiações ultravioleta e infravermelho, 

sendo que o segmento do espectro correspondente à luz ultravioleta é aquele que apresenta maior 

importância na inactivação microbiológica (Rowan, et al., 1999). 

Usualmente, a largura de pulso possui intervalos de tempos na ordem dos 85 ns a 0,3 ms, sendo 

que as frequências rondam os 0,45 e 15 Hz e a energia por pulso 3 a 551 J (Gómez-López et al., 

2007b). 

A acção germicida dos pulsos de luz pode estar relacionada com mecanismos fotoeléctricos e 

fotoquímicos. É possível que ambos os mecanismos coexistam, sendo que a importância relativa de 

cada um irá depender da fluência e das estirpes de microrganismos envolvidas (Gómez-López et al., 

2007b). 

Vantagens: 

Quando são pretendidas descontaminações rápidas, julga-se que a aplicação de pulsos curtos de 

elevada energia apresentam maior vantagem quando comparativamente a sistemas de tratamento 

que recorrem à luz UV em modo continuo (Wang et al., 2005). 

A aplicação desta metodologia não gera resíduos poluentes para o meio ambiente. Também não 

se verifica a formação de compostos que possam induzir toxicidade aos operadores a não ser quando 

aplicada em sinergia com outras metodologias (Goméz Lópes et al., 2007b). 
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Desvantagens: 

Os alimentos submetidos a tratamentos com luz pulsada podem sobreaquecer provocando 

alterações ao nível da qualidade sensorial (Jun, et al., 2003). O efeito de sobreaquecimento pode ser 

minimizado se a potência de pico for elevada e o tempo de incidência reduzido (Hiramoto, 1984). 

Este tipo de tratamento apresenta pouca capacidade de penetração pelo que, a aplicação de luz 

pulsada, apenas irá eliminar os microrganismos que se encontrarem à superfície, ficando activos 

todos aqueles que se situam em camadas imediatamente inferiores (Hiramoto, 1984). Denota-se uma 

enorme dificuldade para que a luz pulsada consiga atingir totalmente a superfície de produtos 

hortofrutícolas irregulares, originando a diminuição da eficiência do tratamento (Goméz Lópes, et al., 

2007b). 

2.5.2.4 Ultrassons 

A ultrassonificação é uma tecnologia aplicada em diversas áreas do processamento e análise de 

alimentos tais como extracção de aromas ou outros e componentes de plantas (Cocito, et al., 1995) 

congelação de alimento (Sigfusson, et al., 2004; Zheng e Sun, 2006), controlo de qualidade de 

embalagens alimentares (Gan, et al., 2002; Griffin, et al., 2001; Pascall, et al., 2002), monitorização 

de temperaturas (Haeggstrom e Lukkala, 2000), caracterização e análise de alimentos (Kulmyrzaev, 

et al., 1995; Saggin e Coupland, 2001) inactivação de microrganismos (Seymour, 2002; USDA, 2000) 

e enzimas (De Gennaro, et al., 1999). 

Os ultrassons são uma forma de energia gerada através de ondas de alta frequência que não 

conseguem ser detetadas pelo ouvido humano (Jayasooriya, 2004). 

A sua classificação é efectuada tendo em conta a potência (W), intensidade da energia sonora 

(W.m
-2

) e a densidade da energia sonora (W.s.m
-3

), sendo que este último parâmetro é considerado o 

de maior relevância (Knorr et al., 2004). A Tabela 4 apresenta as características gerais dos diferentes 

tipos de ultrassons. 

Tabela 4 – Ultrassons – Características gerais 

 Baixa energia, 
potência e 

intensidade 

Elevada energia, 
potência e 

intensidade 
Ref: 

Frequência (kHz) >100 ]18-100[ 
Zbigniew, et al., 2007 

Intensidade (W.cm
-2

) <1 >1 

 

Os ultrassons de baixa intensidade utilizam um nível de frequência muito reduzido, incapaz de 

provocar alterações das propriedades físico-químicas dos alimentos. São normalmente utilizados 

para monitorizar e avaliar parâmetros relacionados com a estrutura, composição e estado físico ao 
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longo do processo produtivo (Fellows, 2000; Jayasooriya et al., 2004; Knorr, et al., 2004; McClements, 

1995) 

O nível de frequência utilizado nos ultrassons de elevada intensidade é capaz de induzir 

alterações nos alimentos pois acelera as reacções de degradação assim como de ruptura celular.  

Por outro lado, os ultrassons aplicados numa gama de potências entre 20 e 100 kHz possuem a 

capacidade para libertar microrganismos das reentrâncias existentes nos hortofrutícolas devido à 

formação de cavitações em meio líquido. Desta forma, os microrganismos patogénicos são sujeitos a 

uma maior exposição aos agentes químicos antimicrobianos (Seymour, et al., 2002). 

Outros autores defendem que os ultrassons apresentam capacidade descontaminante devido a 

serem geradas flutuações de pressão. Estas provocam choques micromecânicos criando 

perturbações estruturais em componentes celulares e funcionais induzindo a lise celular (Mason e 

Lorimer, 2002). 

Vantagens: 

A aplicação de ultrassons em produtos hortofrutícolas demonstrou capacidade para remover 

bactérias em locais de difícil acesso (Seymour, et al., 2002). 

O uso de cloro em sinergia com esta técnica obteve redução significativa na população de S. 

typhimurium em alface (Nirmal, 2011). 

Desvantagens: 

A maioria dos estudos revelam a necessidade de aplicação de um agente químico associado aos 

ultrassons para que sejam atingidas reduções significativas (Nirmal, 2011). Além disso, a aplicação 

desta técnica requer um elevado investimento inicial (James, 2006). 

Para assegurar a inativação dos microrganismos que apresentam maior resistência é necessária a 

aplicação de ultrassons de elevada potência o que pode induzir alterações organoléticas no produto 

(Nirmal, 2011). 

A redução adicional de 1 log na carga microbiana após a aplicação de ultrassons em água clorada 

não elimina o risco dos agentes patogénicos em produtos minimamente processados (James, 2006). 

2.5.2.5 Radiação Ionizante 

A irradiação de alimentos consiste na aplicação controlada de doses de radiação ionizante 

provenientes de feixes de eletrões, raios X ou raios gama (Nirmal, 2011; Xuetong, et al., 2009). Na 

Tabela 5 encontram-se evidenciadas as fontes que geram os diferentes tipos de radiação ionizante 

assim como o mecanismo de inativação, tempo de actuação e as características das infraestruturas 

necessárias à aplicação desta tecnologia.  
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A irradiação ionizante é uma técnica não térmica utilizada para a eliminação de pequenos 

organismos e bactérias patogénicas em diversos produtos hortofrutícolas (Thayer e Rajkowski, 1999; 

Lacroix e Vigneault, 2007). A segurança e a salubridade dos alimentos sujeitos a irradiação encontra-

se demonstrada em inúmeros estudos científicos (Thayer e Rajkowski, 1999; F.D.A., 2000; Smith e 

Pillai, 2004). 

A irradiação de alimentos é proibida em diversos países da União Europeia, mas é amplamente 

utilizada em países como os Estados Unidos e o Japão. Em Portugal, de acordo com o Dec. Lei 

N.º 297 — 26 de Dezembro de 2001, só é permitida a irradiação de um grupo restrito de alimentos: 

ervas aromáticas secas, especiarias e condimentos vegetais. 

As doses de radiação são quantificadas em termos de energia absorvida pelo produto irradiado. A 

dose corresponde à absorção de 1 kJ/kg de produto irradiado, sendo que a dose de radiação aplicada 

em alimentos situa-se entre 0,1 a 7,0 kGy (O´ Beirne, 1989). 

Tabela 5 – Radiação ionizante – Características gerais 

 

a – MeV = milhões de eletrões-volte     (Fonte: Adaptado de Xuetong, et al., 2009) 

Factor Feixes de eletrões Raios-X Raios-gama 

Fonte 

Energia eléctrica 

Electrões acelerados através 

de campos magnéticos: 5 a 

10 MeV
a
. Quando o 

acelerador está desligado 

não é emitida radiação. 

Energia eléctrica 

Electrões de elevada energia 

(até 5 MeV) atingem placa 

de metal (por exemplo, 

tungstênio). Quando 

acelerador estiver desligado, 

nenhuma radiação é emitida. 

Radioisotopos 

Decaimento radioativo de 

cobalto 60 (2,5 MeV) ou  

césio 137 (0,51 MeV). 

Radioisótopos 

continuadamente a emitir 

radiação. 

Mecanismo 

Electrões de elevada 

energia. Decomposição das 

molécula de água originando 

radicais de oxigénio e 

hidroxilo que danificam o 

DNA e as membranas. 

Clivagem direta de DNA. 

Fotões de elevada energia. 

Estimulação de átomos com 

libertação de eletrões de 

elevada energia. 

Decomposição de moléculas 

de água em radicais livres. 

Clivagem direta de DNA. 

Fotões de elevada 

energia. Estimulação de 

átomos com libertação 

de electrões de elevada 

energia. Decomposição 

de moléculas de água 

em radicais livres. 

Clivagem direta de DNA. 

Infraestrutura 

Blindagem: >2 m de cimento 

ou <1 m de aço / ferro / 

chumbo. Ventilação: 

remoção de ozono enquanto 

a unidade funciona. 

Blindagem: >2 m de cimento 

ou <1 m de aço / ferro / 

chumbo. Ventilação: 

remoção de ozono enquanto 

a unidade funciona. 

Blindagem: dependente 

do design > 5 m de água 

ou > 2 m de cimento ou 

<1 m de aço / ferro / 

chumbo. Ventilação: 

permanente para 

remoção de ozono 

quando a fonte é exposta 

ao ar. 

Tempo de 
tratamento

 Segundos. Segundos. 
Minutos, dependendo da 

intensidade da fonte. 

Penetrabilidade
 

6-8 cm, adequado para 

produtos finos ou com baixa 

densidade. 

30 a 40 cm, adequado a 

todos os produtos. 

30 a 40 cm, adequado a 

todos os produtos. 



 

25 
 

Vantagens  

A irradiação de hortofrutícolas, mesmo a dose reduzida, permite um bom controlo das reacções 

metabólicas, inibindo o escurecimento enzimático e o amolecimento dos tecidos (Kramer, et al., 1987). 

Baixas doses de radiação gama (1kGy) induziram aumento no tempo de vida útil assim como na 

qualidade geral de cogumelos (Ajlouni, et al.,1993). 

A aplicação de doses de irradiação superiores a 0,5 kGy provocaram a redução das contagens de 

aeróbios totais, fungos filamentosos, leveduras e bactérias psicrófilas para níveis indectetáveis. 

(Koorapati, et al., 2004). 

Muitos estudos têm demonstrado que a maioria dos produtos hortofrutícolas de IV gama sujeitos a 

irradiação com doses menores ou iguais a 1 kGy não apresentaram qualquer mudança significativas 

na aparência, textura, sabor ou qualidade nutritiva (Fan e Sokorai 2002a, b; Fan, et al., 2003a - c; 

Khattak, et al., 2006; Kim et al., 2005; Yu, et al., 1995), apresentando reduções significativas da carga 

microbiana.  

A aplicação de irradiação em produtos de IV gama fez com que se registasse a redução de 

microrganismos deteriorantes, aumentando assim o tempo de vida útil desse produtos. Estudos 

também mostraram que produtos frescos irradiados podem ter maior teor de antioxidantes do que os 

controlos não irradiados. A irradiação provocou o aumento da síntese de compostos fenólicos (Fan, et 

al., 2005). 

Desvantagens 

Em alguns produtos minimamente processados, a irradiação pode causar amolecimento e perda 

de ácido ascórbico (Fan, et al., 2008). No entanto, os efeitos adversos sobre o ácido ascórbico e 

textura podem ser minimizados através da selecção de cultivares e condições de armazenamento 

(Fan e Sokorai, 2002a). 

A irradiação com doses mais elevadas (acima de 1 kGy), causou aumento na perda de electrólitos 

em hortofrutícolas, indiciador de dano na membrana celular. A perda de electrólitos pode resultar 

numa aparência exsudativa e turgida das folhas de diferente hortofrutícolas (Fan e Sokorai, 2005).  

2.5.3 Processos de base biológica 

Os métodos de descontaminação biológica surgiram devido à crescente preocupação que decorre 

da utilização dos diversos agentes químicos. Os métodos biológicos que apresentam maior interesse 

na descontaminação de produtos hortofrutícolas são bactérias ácido-lácticas, bacteriófagos e 

compostos provenientes de plantas tais como óleos essenciais e extractos de plantas. 
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2.5.3.1 Bactérias ácido-lácticas 

As bactérias ácido-lácticas são utilizadas em larga escala na indústria alimentar.  Este grupo de 

microrganismos, do qual fazem parte os Lactococcus Lactis, Pediococcus acidilactici, Pediococcus 

pentasaceus e Lactobacillus reuteri apresentam como principais características (Stiles, 1996; Saleh e 

Ordal, 1955; Breidt e Fleming, 1998; Holzapfel, 1995): 

 Segurança do ponto de vista alimentar; 

 Incluem a microflora natural dos alimentos; 

 Não possuem patogenicidade; 

 Efectuam competição de nutrientes quando coexistem num meio onde se encontram outros 

microrganismos; 

 Produzem bacteriocinas e ácidos orgânicos. 

O mecanismo de actuação das bactérias ácido-lácticas assenta essencialmente na produção de 

bacteriocinas e na acidificação do meio. 

As bacteriocinas são proteinas produzidas por um vasto número de microrganismos, sendo que 

podem ser classificadas de acordo com o seu espetro de actuação (Holzapfel,1995): 

 Largo espetro – nicina, lacticina 481, AcH pediocina, sakacina A e leucocina UAL 187. 

 Médio espetro – leuconocina S e pediocina SJ – 1. 

 Pequeno espetro – helveticina J e caseina 80. 

A nisina purificada é a única bacteriocina aprovada como conservante alimentar (Thomas et al., 

2000; Gould, 1996). Tendo em conta que a sua solubilização ocorre a valores de pH reduzidos, a 

eficácia desta proteína é optimizada nessas condições.  Esta característica faz com que a nisina 

possa ser utilizada como agente descontaminante, porque a maioria dos frutos apresenta valores de 

pH próximos de 5 (Novak, et al., 2003). 

A acidificação do meio, levada a cabo pelas bactérias acido-lácticas, induz a neutralização de 

microrganismos de deterioração tal como Pseudomonas e Enterobactereaceas (Vescovo et al., 1995; 

Vandenbergh, 1993) impedindo o desenvolvimento de microrganismos patogénicos (Breidt e Fleming, 

1997). 

A redução do pH do meio ocorre graças ao aumento da concentração de ácidos orgânicos como 

por exemplo ácido láctico, que inibem o desenvolvimento de microrganismos tais como Clostridium, 

Pseudomonas, L. monocytogenes, Staphylococcus e Bacillus cereus.  

O transporte por difusão para o interior das células e a dissociação dos ácidos orgânicos provoca 

a redução do pH no citoplasma e consequente inibição do crescimento bacteriano a valores de pH 

superiores àqueles que se verificariam normalmente (Novak, et al., 2003). 
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2.5.3.2 Bacteriófagos 

Os bacteriófagos, ou simplesmente fagos podem ser uma alternativa interessente para a 

descontaminação de produtos hortofrutícolas de IV gama. Os bacteriófagos são de origem natural, 

seguros, ubíquos para o meio ambiente e crê-se que não interferem com a qualidade dos alimentos 

(Beuchat, 1996; Alisky, et al., 1998).  

Geralmente são caracterizados por evidenciarem elevada selectividade pois apenas efectuam a 

lise de bactérias patogénicas especificas, sem exercerem influência sobre a microflora natural dos 

alimentos. 

Normalmente, quando se pretende efectuar um tratamento de descontaminação através de fagos, 

não se recorre apenas a um tipo de fagos mas sim uma mistura. As vantagens da utilização de uma 

mistura de fagos prendem-se com o facto de se verificar uma redução substancial na probabilidade 

de ocorrência de resistência das bactérias patogénicas. Existem relatos de que os fagos foram 

eficazes contra estirpes de bactérias proteolíticas Erwinia (Eayre et al., 1995) e contra patogénicos 

em plantas e frutos (Zaccardeli, et al., 1992; Mesquita, et al., 1983). 

Os bacteriófagos apresentam maior eficácia em meios cujo pH se encontra próximo da 

neutralidade.  Estudos relatam que a aplicação de fagos em frutos cujo pH variava entre 5,5 e 6,0 

suprimiram novos aumentos de populações bacterianas especificas durante um longo período de 

tempo.  

2.5.3.3 Óleos essencias e extratos de plantas 

Os óleos essenciais são compostos orgânicos obtidos por destilação de plantas aromáticas em 

cuja composição existem um ou mais agentes químicos responsáveis pelas propriedades biológicas. 

(Bakkali et al., 2008). Desde há muito que a indústria alimentar utiliza estes compostos como 

aromatizantes. Tanto as indústrias farmacêutica como cosmética usam estes agentes para o fabrico 

de diversos produtos (Bauer e Garbe, 1985; Van Welie, 1997; Van Break e Leigten, 1999).  

Para além da função de aromatizantes, diversos compostos químicos (cinamaldeído, diacetil, 

benzaldeído, aldeído piruvico, piperonal, basil metil carvicol, vanilina, psoralenos, jasmonates, 

alilisotiocianato, lactoferricina, carvacrol, timol, eugenol, ácido cinamico), resinas e essências de alho, 

cravo, canela, coentro e hortelã tem sido estudados como agentes inibitórios da actividade 

microbiana (Isshiki et al., 1992; Tokuoka e Isshiki, 1994; Bowles et al., 1995; Delaquis e Mazza, 1995; 

Lis-Balchin et al., 1996; Cerrutti et al., 1997; Ulate-Rodriguez et al., 1997; Bowles e Juneja, 1998; 

Buta e Moline, 1998; Wan et al., 1998; Chantaysakorn e Richter, 2000; Fukao et al., 2000).  

A principal característica química dos óleos essenciais está relacionada com a sua hidrofobicidade 

que leva à quebra da membrana citoplasmática e mitocondrial, dando origem à perturbação geral da 
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estrutura e aumento de permeabilidade. Consequentemente pode ocorrer a perda de iões e outros 

componentes essências da celula (Knobloch et al., 1988).  

A efectividade dos óleos essenciais é maior quando aplicados em soluções cujo pH é baixo (Sara, 

2004). 

Vantagens: 

Estudos laboratoriais demonstraram que os óleos essenciais evidenciam actividade contra 

microrganismos patogénicos (Parish et al., 2003). O carvacrol e o cinamaldeido, por exemplo, tem 

sido bastante eficazes na redução da flora viável de diversos produtos hortofrutícolas (Sara, 2004). 

Desvantagens 

A aplicação de óleos essencias pode, no entanto, incutir efeitos sensoriais indesejáveis em 

diversos produtos alimentares (Parish et al., 2003).  

A eficiência de actuação dos extratos de plantas só é normalmente relevante quando em sinergia 

com outros agentes descontaminantes. Estudos revelam que a descontaminação de E. coli em 

alfaces, fazendo actuar sequencialmente óleo essencial de tomilho, dióxido de cloro aquoso e água 

ozonizada foi de enorme eficácia (Singh et al., 2002). 
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3. Desenvolvimento experimental 

O presente trabalho visa efectuar uma análise crítica do processo utilizado pela Santini, SA para o 

fabrico do Sorbet. Este estudo decorreu na fase de transição das instalações da unidade de fabrico 

em São João do Estoril (antigas instalações) para Carcavelos (novas instalações). 

Assim sendo, a primeira etapa teve como objectivo compreender e desenhar o processo de fabrico 

do Sorbet. 

Numa segunda fase do estudo, após análise e desenho do processo, foi fundamental realizar o 

levantamento das condições gerais de funcionamento das antigas instalações, de modo a poder 

avaliar os pontos positivos e negativos, de modo a optimizar as condições de layout e procedimento 

inerentes ao processo de fabrico das novas instalações. 

De forma a efectuar uma avaliação fidedigna das condições de laboração nas instalações, foi 

elaborado um check-list orientativo, que se encontra em Anexo 2 onde foram retratados todos os 

parâmetros considerados relevantes para esta análise, nomeadamente: avaliação do layout/circuitos; 

avaliação do circuito de matérias-primas/produto intermédio/resíduos/pessoas; avaliação das 

instalações e equipamentos; avaliação do cumprimento das Boas Práticas de Higiene e Fabrico por 

parte dos colaboradores. 

A avaliação dos parâmetros acima referidos, foi realizada on job e em ambiente real de produção, 

durante 15 dias de laboração aleatórios (Anexo 3). Posteriormente a esta análise, procedeu-se à 

elaboração de um relatório resumo onde foram descritas as não conformidades operacionais 

detectadas, necessidades e sugestões que se poderiam vir a adoptar aquando da transição para as 

novas instalações. 

Durante este processo de observação e levantamento de informação foi ainda definido que o 

morango seria o principal objecto de estudo porque é um dos hortofrutículas que representa maior 

consumo por parte da empresa (para transformação em Sorbet de morango), tal como demostra a 

Figura 4. 

 

Figura 4 – Quantidade de frutos (kg) utilizados e correspondente volume (L) de sorbet 
produzindo – Ano 2011 
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Paralelamente ainda foi ponderado o recurso a diferentes agentes de descontaminação, 

nomeadamente:  

 Recurso a água electrolizada  

 Uso de radiações ultra-violeta 

 Uso de ácidos orgânicos 

Todos estes estudos demonstraram ser morosos e implicavam grande investimento por parte da 

empresa (Anexo 4). Assim sendo, o estudo foi conduzido de modo a se realizar a optimização do uso 

do agente já usado pela empresa, o hipoclorito de sódio. 

Nesta fase final, foi desenhado o seguinte plano experimental: 

Estudo da operação de descontaminação em modo manual – antigas instalações: Foram 

realizados ensaios, em modo manual, com o objectivo de estabelecer quais os binómios 

tempo/concentração de hipoclorito de sódio que evidenciam maior efectividade na descontaminação 

microbiológica do morango da (cv) Camarosa. Este estudo teve em consideração parâmetros físico-

químicos e microbiológicos. 

Após a análise dos resultados obtidos, foram estabelecidas as condições que evidenciaram 

melhor efectividade na redução da carga microbiana final de modo a aplicá-las à etapa de 

descontaminação no modo automático – novas instalações. 

Estudo da operação de descontaminação em equipamento automático – novas instalações: 

Foram realizados ensaios que visaram determinar quais os binómios tempo/concentração de agente 

descontaminante que obtiveram maior redução na população de microrganismos em modo 

automático. Este estudo teve em consideração parâmetros físico-químicos e microbiológicos. 

3.1 Delineamento experimental – Operação de descontaminação 

3.1.1 Materiais 

3.1.1.1 Matérias – primas 

Morango (vc) Camarosa recebido à temperatura ambiente (18 – 20ºC). 

3.1.1.2 Agente descontaminante 

O agente descontaminante utilizado nos testes foi o Suma Chlor D4.4 - Johnson Diversey®. É um 

produto químico vulgarmente utilizado na indústria alimentar como descontaminante de produtos 

hortofrutícolas. É uma solução de hipoclorito de sódio com concentração <5%. É miscível em água e 

apresenta pH>12,5. 
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3.1.1.3 Equipamentos 

Para a descontaminação do morango em modo manual – antigas instalações – foram utilizadas 2 

cubas em inox com capacidade de cerca de 100L. 

Para a descontaminação do morango em equipamento automático – novas instalações – foi 

utilizada uma máquina de lavar produtos hortofrutícolas MLH-200 com 1000W de potência, 220 Volts, 

50Hz, equipada com 2 tanques com capacidade aproximada de 260L, onde se desenvolve a etapa de 

enxaguamento e descontaminação de fruta. 

3.1.2 Métodos analíticos 

3.1.2.1 Determinações microbiológicas 

As contagens de microrganismos a 30ºC (Micro), E. coli, Enterobactereaceas (Entero) e 

Staphycoccus coagulase positiva foram executadas de acordo com as normas ISO 4833:2003, ISO 

16649-2:2001, ISO 21528-2:2004 e ISO 6888-2:1999, respectivamente. 

O número de colónias de bolores e leveduras foi quantificado tendo em conta a norma ISO 21527-

1. 

Os limites críticos para os microrganismos utilizados pela Santini, S A. encontram-se no Anexo 9.  

3.1.2.2 Determinações químicas 

 Determinação de cloro livre  

O teor de cloro livre da solução de descontaminação foi determinado recorrendo a um fotómetro 

portátil (HI 96771c Free Chlorine and Chorine Ultra High Range ISM – Hanna Instruments®) a 525nm. 

O procedimento encontra-se no anexo 8. 

 Determinação do teor de sólidos solúveis 

O teor de sólidos solúveis (ºBrix – % de sólidos solúveis por 100 g de produto) foi determinado, 

através da utilização de um refractómetro (Digital Hand-held "Pocket" Refractometer PAL-α). As 

leituras foram efectuadas no sumo obtido directamente da polpa do morango triturada.  

 Determinação de pH 

 

A determinação do pH das soluções foi realizada através da utilização de um potenciómetro 

(pHTestrs® 10 – Waterproof). O equipamento foi previamente calibrado com as soluções tampão de 

pH=4,01, pH=7,00 e pH=10,01. As leitura foram realizadas directamente na solução de 

enxaguamento e descontaminação. 
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3.1.2.3 Determinações físicas 

 Determinação de temperatura  

A temperatura da solução de enxaguamento e descontaminação foi determinada através de um 

termómetro de sonda e infravermelhos (Combo infrared and probe thermometer). 

3.2 Delineamento experimental – Estudo da operação de 

descontaminação em modo manual – antigas instalações  

Nesta fase foram tidas como variáveis independentes a estudar:  

 Concentração inicial de hipoclorito de sódio ([C]): 75, 90 e 120 ppm; 

 Tempo de permanência (t): 1, 2 e 5 minutos. 

 

Foram utilizados 5 kg de morango (cv) Camarosa para cada ensaio. Amostras de 125g foram 

recolhidas para sacos Stomacher® para posterior caracterização microbiológica. As determinações 

foram efectuadas em triplicado. 

 

Procedeu-se à caracterização microbiológica presente na matéria-prima, após enxaguamento e 

após vários tratamentos de descontaminação.  

Levou-se a cabo o ensaio de confirmação onde as variáveis independentes a estudar foram: 

 Concentração inicial de hipoclorito de sódio ([C]): 75, 90 ppm; 

 Tempo de permanência (t):  2 e 10 minutos 

Tal como no 1.º ensaio foram utilizados 5 kg de morango (cv) Camarosa para cada ensaio. 

Amostras de 125g foram recolhidas para sacos Stomacher® para posterior caracterização 

microbiológica. As determinações foram efectuadas em triplicado. 

Procedeu-se à determinação da contaminação microbiológica presente na matéria-prima, após 

enxaguamento e após os vários tratamentos de descontaminação.  

3.2.1 Controlo analítico – Estudo da operação de descontaminação em modo manual 

 
O controlo analítico teve por base a determinação do número de unidades formadoras de colónias 

por grama (UFC/g) para microrganismos a 30ºC (Micro), E. coli, Enterobactereaceas (Entero), 

Staphycoccus coagulase positiva. Foi também determinado o número de colonias de bolores e 

leveduras.  

A concentração de hipoclorito de sódio e a temperatura foram monitorizadas no início e no fim de 

cada ensaio.  



 

33 
 

3.3 Delineamento experimental – Estudo da operação de 

descontaminação em equipamento automático – novas instalações 

Nesta fase, com o objectivo de testar a adequabilidade de um novo equipamento, procedeu-se ao 

estudo da eficiência de descontaminação com soluções de hipoclorito de sódio, sendo tidas em conta 

as variáveis independentes:  

 Concentração inicial de hipoclorito (C): 90 e 75 ppm 

 Tempo de permanência (t): 2, 5 e 10 minutos  

Foram utilizados 35 kg de morango (cv) Camarosa para cada ensaio. Amostras de 125g foram 

recolhidas para sacos Stomacher® para posterior caracterização microbiológica. As determinações 

foram efectuadas em triplicado. 

3.3.1 Controlo Analítico – Estudo da operação de descontaminação em equipamento 

automático 

O controlo analítico teve por base a determinação do número de unidades formadoras de colónias 

por grama (UFC/g) para microrganismos a 30ºC (Micro), E. coli, Enterobactereaceas (Entero), 

Staphycoccus coagulase positiva. Foi também determinado o número de colónias de bolores e 

leveduras. 

Com o objectivo de melhor acompanhar a operação unitária de descontaminação procedeu-se 

ainda ao controlo de temperaturas e pH. 

Atendendo a que esta operação unitária implica perdas elevadas de sólidos solúveis, este 

parâmetro foi monitorizado nos frutos submetidos às diferentes condições de tratamento. 
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4. Análise de Resultados 

4.1 Processo de fabrico do Sorbet  

Após análise do processamento foi representado o diagrama do processo do fabrico de Sorbet, tal 

como ilustra a Figura 5. 

 

Figura 5 – Diagrama do processo de fabrico do Sorbet 

Segue-se uma descrição genérica do processo de fabrico do Sorbet. 

A recepção das matérias-primas ocorre no início do dia produtivo. Esta etapa apresenta enorme 

relevância no processo, pois a qualidade do Sorbet depende directamente da qualidade das matérias-

primas utilizados no seu fabrico.  

O controlo de qualidade é responsável por efectuar a avaliação da qualidade macroscópica 

hortofrutículas. 

São verificadas as condições de transporte e o estado geral das embalagem onde são 

transportadas as matérias-primas.  Para o caso dos hortofrutículas é avaliado a grau de maturação, 

cor, presença de danos mecânicos, presença visível de bolores e de danos causados pelo frio e se 

demonstrarem alguma característica que possa prejudicar irremediávelmente as características do 

produto final, procedesse imediatamente à sua rejeição.  
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É atribuído um número de lote interno a todas as matérias-primas que são classificadas como 

conformes salvaguardando assim a rastreabilidade dos produtos.  

O armazenamento dos hortofrutículas é executado numa câmara de refrigeração cujas 

temperaturas variam entre 2 e 6 °C, onde permanecem armazenados, nestas condições, até ao 

momento da lavagem e descontaminação. 

O açúcar é armazenado no armazém de secos, onde permanece até ao momento de ser 

efectuada a formulação. 

O processo de enxaguamento e descontaminação de hortofrutículas é realizado em duas cubas 

de inox com a capacidade aproximada de 70 litros cada, tal como ilustra a Figura 6. Os hortofrutículas 

são enxaguados na cuba 1 durante cerca de 5 minutos. Posteriormente são transferidos 

manualmente para a cuba 2 onde permanecem 10 minutos em contacto com uma solução de 

hipoclorito de sódio a 90 ppm. Por fim, são novamente colocado na cuba 1 onde se desenrola a 

operação de enxaguamento de modo a remover vestígios de solução descontaminante presentes na 

superfície. 

 

Figura 6 – Cubas em inox para a execução do enxaguamento e descontaminação 

De acordo com o tipo de hortofrutícolas, pode existir a necessidade de se proceder ao descasque, 

descaroçamento e redução de dimensões. Estas operações são realizadas inteiramente em modo 

manual. 

A extracção da polpa dos hortofrutícolas é executada em extractor centrifugo, tal como ilustra a 

Figura 7. 

 

Figura 7 – Extractor centrifugo (Robot Couper®) 

Os hortofruticulas descontaminados são colocados em A. Posteriormente entram no tambor 

perfurado (B). Devido ao efeito da força centrifuga, são projectados contra a parede interna do tambor 

sendo transformados em polpa. A polpa é encaminhada para fora do equipamento e recolhida em 

2 1 

A Legenda: 

 

A – Entrada de hortofrutícolas 

B – Tambor perfurado com pá rotativa  

C – Saída de folhas, cascas e hortofrutícolas 

não triturados; 

D – Saída de polpa 

 

D C 

B 
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baldes de inox descontaminados em D. Devido ao mecanismo do equipamento, os elementos que 

resistem à acção da força centrifuga são encaminhados para a parte traseira do tambor e rejeitados 

em C.  

Posteriormente, os baldes de inox com polpa são transportados para a sala onde é realizada a 

formulação/mistura. Nesta etapa do processamento efectua-se a adição do açúcar à polpa. O produto 

formulado segue para uma batedeira indústrial, tal como ilustra a Figura 8, onde devido à acção 

mecânica da pá é homogeneizado.  

 

Figura 8 – Batedeira onde é realizada a mistura (Sammic®) 

 

O açúcar adicionado nesta etapa tem como função baixar o ponto de congelação e 

consequentemente diminuir a percentagem do teor de gelo na composição do Sorbet. Por outro lado, 

possui a capacidade de influenciar características organolépticas tais como o sabor e a textura do 

produto final (Clarck, 2004). 

Após procedida a mistura efectua-se a elaboração do Sorbet em equipamento de congelação tal 

como ilustra a Figura 9. O fluido de refrigeração utilizado é o glicol que faz com que as paredes da 

cuba atinjam uma gama de temperaturas na ordem dos -25 a -26 °C. 

 

Figura 9 – Equipamento de congelação 

A obtenção da estrutura desejada dá-se através da acção mecânica exercida pela rotação 

constante da pá (Figura 10) sobre a mistura. O período de tempo que a mistura leva até atingir o 

estado de Sorbet varia consoante a textura pretendida. 
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Figura 10 – Pá que efectua a homogeneização do Sorbet 

Com o auxílio de espátulas, procede-se à retirada do Sorbet do equipamento de congelação para 

recipientes tubulares de aço inoxidável. A gama de temperaturas a que o Sorbet é retirado do 

equipamento que efectua o abaixamento de temperatura ronda os -9 a -11 °C.  

O armazenamento do Sorbet é efectuado em câmaras de congelação a uma temperatura entre -

15 a -17ºC. É nestas câmaras que o produto acaba por proceder ao seu abaixamento de temperatura. 

Geralmente, o Sorbet permanece armazenado cerca de 1 a 2 dias até ser distribuído pelos diversos 

pontos de venda e clientes. 

O transporte do Sorbet é efectuado numa carrinha com câmara isotérmica e com sistema de 

congelação de modo a que o transporte seja realizado a temperatura controlada. Diariamente 

efectua-se um controlo de temperaturas dos produtos em vários estágios do transporte.  

Aquando da recepção do produto em loja, o operário responsável pelo transporte efectua o 

seguinte procedimento: 

 Verifica se o gelado/Sorbet se encontra à gama de temperaturas de -14 a -17ºC. 

 Verifica se o tipo de produto e quantidades correspondem as realmente requisitadas; 

 Verifica se o gelado/Sorbet se encontra sem quaisquer danos, se a embalagem está rotulada 

com as menções obrigatórias (designação do produto, validade, origem e lote), intacta e sem 

sujidade. 

 Todas as observações são registadas no documento - Registo de Receção de Mercadoria. 

4.2 Análise crítica do processo – Relatório referente à análise da 

condições de laboração e sugestões de acções correctivas para as 

novas instalações 

Após 15 dias (Abril de 2012) de observação in loco, com o auxílio da check list existente no Anexo 

2, foram identificadas as seguintes não conformidades operacionais: 

1. As cargas e descargas eram realizadas no mesmo local. Por vezes, ocorria o cruzamento 

entre matérias-primas e produtos finais, o que poderia resultar em possíveis contaminações.  

 

 



 

38 
 

Acção correctiva sugerida:  

Sugere-se que nas novas instalações existam locais distintos para efectuar a recepção de 

matérias-primas e carga de produto final. 

2. As câmaras de refrigeração não se encontram com comunicação directa à sala de 

preparação das frutas. Ou seja, no mesmo corredor operacional circulavam: os frutos 

contaminados, polpas de fruta descontaminada, produto intermédio e resíduos.  

Acção correctiva sugerida:  

Nas novas instalações é fundamental a existência de uma câmara destinada ao 

armazenamento de fruta suja, que tenha comunicação directa entre a recepção de 

mercadorias e a sala de preparação de fruta. Ainda é aconselhada a existência de uma outra 

câmara dedicada ao armazenamento intermédio da polpa de fruta descontaminada com 

destino à sala da formulação da receita. Isto evitará a circulação de matérias-primas e 

produto intermédio nos corredores operacionais. 

3. A etapa de descontaminação de hortofrutícolas é realizada, na sua totalidade em modo 

manual. A descontaminação desenrola-se em cubas de inox. A preparação da solução de 

descontaminação é realizada manualmente com auxílio de um copo graduado. 

O facto desta etapa ser exclusivamente realizada em modo manual revela a existência de 

diversas falhas tais o incumprimento do tempo de descontaminação, desvios na concentração 

de hipoclorito de sódio, erros na higienização das mãos dos colaboradores e diversos pontos 

de contaminação cruzada. 

 

A sala de preparação de fruta não possui definida uma zona limpa e uma zona suja. 

 

Verificam-se tempos de preparação e manipulação demasiado longos e expostos (superiores 

a 15 minutos) a temperaturas ambiente perigosas e não controladas (aprox.  26 ºC). 

Acção correctiva sugerida: 

De modo a diminuir a probabilidade de ocorrência de erro na etapa de descontaminação e 

enxaguamento dos frutos é conveniente a aplicação de um equipamento semiautomático que 

diminua a probabilidade de erro do operador, nomeadamente:  

 Circuito confuso que possa provocar contaminações cruzadas; 

 Erro no dosagem do hipoclorito segundo as especificações definidas; 

 Morosidade da operação; 

 Efectividade da acção de descontaminação. 
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Também é sugerida a divisão física entre a zona suja e a zona limpa. Ou seja criar áreas 

distintas dentro da própria sala, bem como proceder à colocação de temperatura ambiente 

controlada (entre 20 e 22ºC). 

Toda a equipa deve ainda frequentar acções de formação que relembrem pontos fulcrais para 

o processo, nomeadamente: 

 

 Noções de microbiologia alimentar; 

 Contaminações cruzadas; 

 Processo de descontaminação de hortofrutícolas; 

 Uso de agentes químicos; 

 Higiene pessoal e fardamento; 

 Boas Práticas de Fabrico; 

 Rastreabilidade e 

 Noções de marcha em frente. 

 

4. A circulação de resíduos é efectuada pelo corredor central, destinado à circulação de 

matérias-primas, produto intermédio e final. No entanto, tenta-se evitar o cruzamento de 

produtos contaminados com produtos descontaminados (através de horas de circulação 

devidamente estipuladas). 

Acção correctiva sugerida: 

Nas novas instalações é sugerido que a circulação de resíduos seja efectuado por um 

corredor interno de modo a evitar cruzamentos com produtos intermédios e finais. 

Assim sendo, analisando o relatório resumo acima descrito, foram sugeridas significativas 

alterações ao nível do layout, formação específica dos colaboradores para a manipulação de 

alimentos perecíveis e noções de contaminação cruzada. Ainda foi sugerida a introdução de um 

método de lavagem/enxaguamento e descontaminação automático de forma a limitar a manipulação 

da fruta por parte dos colaboradores. 

4.3 Métodos de descontaminação alternativos propostos 

Tal como referido no desenvolvimento experimental, foram ponderadas diversas metodologias de 

descontaminação, nomeadamente o uso de outro tipo de agente de base química que não o 

hipocloriro de sódio. Também foi ponderada a utilização de agentes de base física. 

4.3.1 Agente químico alternativo 

O ácido peroxiacéptico foi o agente químico alternativo selecionado para possível execução de 

testes e aplicação. 
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Nos Anexos 4 e 5 encontram-se as propostas de orçamentos para o custo por litro (L) de ácido 

peroxiacéptico e hipoclorito de sódio, respetivamente. 

Pode constatar-se que o custo por litro do ácido peroxiacéptico é cerca de 300% maior do que o 

custo por litro do hipoclorito de sódio.  

Por outro lado, estudos revelam que a aplicação de 80 ppm de ácido peroxiacéptico na solução de 

descontaminação não reduziu substancialmente a carga microbiana de diversos produtos 

hortofruticulas (Hellstrom, et al., 2006; Nascimento, et al., 2003; Wisniewsky et al., 2000). Muitos 

autores consideram necessária a realização de novos estudos de modo a comprovar a real 

efectividade deste agente descontaminante na eliminação de microrganismos. 

4.3.2 Metodologia de base química alternativa 

A água electrolisada com diferentes concentrações de cloro foi seleccionada como metodologia de 

base química para possível execução de testes e aplicação. 

Através do Anexo 6 pode concluir-se que a avaliação da água electrolisada com diferentes 

concentrações de cloro e tempos de contacto à escala laboratorial e real representavam custos 

elevados para a unidade indústrial. 

 

A água electrolisada tem como consequência a geração de cloro gasoso, noxivo para os 

colaboradores. As instalações devem possuir extractores de modo a que os vapores produzidos 

sejam removidos dessa zona, o que implica maiores investimentos (Ayebah e Hung, 2005). 

4.3.3 Metodologia de base física alternativa 

A radiação ultravioleta (UV-C) foi a metodologia de base física seleccionada para possível 

execução de testes e aplicação. 

Através do Anexo 6 pode concluir-se que a avaliação da radiação UV-C tanto à escala laboratorial 

como real representavam custos avultados para a unidade industrial. 

A aplicação dos UV-C apresenta como principal desvantagem o aumento da resistência dos 

microrganismos quando são aplicadas doses de radiação sub-letais (Sapers, 2006). A eficiência da 

descontaminação por parte dos UV-C é diminuída aquando da presença de soluções com sólidos em 

suspensão (Selma et al., 2006 e 2007).  

4.4 Seleção do método de descontaminação 

Após diversas pesquisas, conseguiu-se desenvolver um equipamento adequada às necessidades 

da empresa, tendo em conta a variedade de fruta utilizada (calibre, diversidade, sensibilidade à acção 

mecânica), volume de produção e restrições relativas à área das novas instalações. 
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Na Figura 11, podemos observar um desenho técnico do equipamento semiautomático constituído 

por 2 cubas individualizadas com a capacidade de 260L. 

 

Figura 11 – Equipamento de enxaguamento e descontaminação (Somengil®) 

Na cuba A é realizado o enxaguamento dos hortofrutículas, com recurso a aspersores de água na 

retaguarda. Na base da cuba encontra-se instalado ainda um circuito de tubos que promovem o 

borbulhamento da água a fim de melhorar a eficiência da lavagem e permitir a flutuação da fruta. A 

água de enxaguamento é recirculada e filtrada em B, permitindo uma elevada poupança de água para 

a empresa. 

Os hortofrutículas enxaguados são transportado através de um tapete (C) até ao tanque D onde é 

executada a descontaminação. Durante este percurso, sofrem aspersão com água potável de modo a 

remover eventuais impurezas que não tenham sido eliminadas com o enxaguamento. 

Na cuba D é efectuada a descontaminação durante o tempo pretendido. A concentração do 

agente químico pode ser igualmente introduzida de modo automático e sem intervenção do operador, 

através de uma sonda existente neste tanque. Finalmente, os hortofruticulas descontaminados são 

transportados através de um tapete até G. Em F, sofrem aspersão com água potável para remover 

vestígios do agente de descontaminação. 

A solução de descontaminação é recirculada e filtrada em E.  

4.5 Estudo da operação de descontaminação em modo manual – antigas 

instalações 

A globalidade dos resultados referentes à contaminação microbiológica presente no morango e 

após a realização da descontaminação encontram-se nas Tabelas 9 a 13 do Anexo 7. A tabela 6 

representa as reduções logarítmicas obtidas na etapa de enxaguamento e descontaminação para as 

diversas condições de teste. Os resultados apresentados são referentes a um lote de morango que 

foi sujeito a 2 minutos de enxaguamento e 1, 2 e 5 minutos de descontaminação para diferentes 

delineamentos de concentrações de hipoclorito de sódio (120, 90 e 75 ppm). 

Legenda: 

 

A – Cuba de enxaguamento  

B – Filtração água de enxaguamento 

C – Aspersão 

D – Cuba de descontaminação 

E – Filtração solução de descontaminação 

F – Aspersão 

G – Cuba de recolha  

 

A 

G 

B 

E 

C 

F D 
A 
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Tabela 6 – Reduções logarítmicas obtidas para a descontaminação do morango em modo 

manual 

Etapa t (min) 
[C] delineada 

(ppm) 
[C] medida 

(ppm) 
Micro a 
30 ºC 

Entero 

Enxaguamento 2 - - 0,92 0,11 

Descontaminação 

1 

120 160 1,11 1,51 

90 106 1,33 0 

75 81 2,15 1,51 

2 

120 110 1,64 1,51 

90 98 1,20 1,51 

75 76 1,92 0,90 

5 

120 116 2,15 1,51 

90 97 0,92 0,43 

75 68 1,47 0,46 

 

A preparação das soluções de descontaminação com as concentrações pretendidas revelou-se 

bastante difícil de executar, tal como ilustra a Tabela 6. Verifica-se constantemente que ocorreu uma 

flutuação entre a concentração delineada e a concentração medida.  

Por outro lado, podemos referir que independentemente da concentração inicial, foi verificada a 

redução da concentração de hipoclorito ao longo do tempo. A análise da Tabela 6 sugere ainda que o 

enxaguamento, por si só foi, a etapa que obteve as menores reduções logarítmicas. 

 

A maior redução logarítmica para os microrganismos a 30 °C foi obtida para tratamento de 

descontaminação com hipoclorito de sódio durante 1 min a 81 ppm e 5 min a 116 ppm com 2,15 

ciclos logarítmicos. Em seguida, a maior redução obtida foi para o tratamento realizado em 2 min a 76 

ppm com cerca de 1,92 ciclos logarítmicos de redução. 

 

No que respeita às Enterobactereaceas, a maior redução logarítmica atingida foi para os 

tratamentos de descontaminação realizadas durante 1 min a 160 ppm, 1 min a 75 ppm, 2 min a 110 

ppm, 2 min a 98 ppm e 5 min a 116 ppm com uma redução de 1,51 ciclos logarítmicos. As reduções 

logarítmicas com menor variação foram registadas para todas as concentrações testada após 2 

minutos de enxaguamento e 2 minutos de descontaminação. 

De acordo com os resultados obtidos não se verifica uma relação linear entre a concentração de 

hipoclorito de sódio e o tempo de exposição na redução dos microrganismos presente no morango.  

 

No ensaio de confirmação as variáveis independentes em estudo foram o tempo (2 e 10 minutos) 

e concentração inícial de agente descontaminante (90 e 75 ppm). Os resultados obtidos encontram-

se nas Tabelas 14 a 16 do Anexo 7. A tabela 7, representa as reduções logarítmicas obtidas na etapa 

de enxaguamento e descontaminação nas diversas condições de teste. 
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Tabela 7 – Reduções logarítmicas obtidas para a descontaminação do morango em modo 

manual – ensaio de confirmação 

Etapa 
t 

(minutos) 

[C] 
delineada 

(ppm) 

[C] 
Medida 
(ppm) 

Micro a 30 ºC 

Enxaguamento 2 - - 0,77 

Descontaminação 

2 
90 81 1,28 

75 71 1 

10 
90 66 1,28 

75 55 2,04 

 

Mais uma vez se verifica a dificuldade de obter soluções com concentrações definidas de 

hipoclorito de sódio. 

Analisando os resultados obtidos para o ensaio de confirmação, pode verificar-se que o 

enxaguamento obteve a menor redução logarítmica de todo o delineamento. A maior redução 

logarítmica foi obtida quando o morango sofreu tratamento de descontaminação com hipoclorito de 

sódio durante 10 minutos a 55 ppm, tendo sido reduzida em 2,04 ciclos logarítmicos a contaminação 

inicial de microrganismos a 30ºC  .  

Pode também referir-se que foi obtida a mesma redução logarítmica para os microrganismos a 

30ºC quando o morango foi sujeito a descontaminação durante 2 e 10 minutos para concentrações de 

hipoclorito de sódio de 81 e 66 ppm, respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 garítmicas  

 

 

 

 

 

CCoonncclluussããoo  iinntteerrccaallaarr  

A maior redução logarítmica obtida dentro do domínio experimental foi de 2,15 ciclos 

logarítmicos para os microrganismos a 30ºC, quando as amostras de morango forma sujeitas a 

tratamentos de descontaminação de 1 min a 81 ppm e 5 min a 116 ppm. Tal facto pode significar 

que concentrações de hipoclorito da ordem dos 90 ppm, por curtos períodos de tempo (cerca de 

1 minuto) sejam suficientes. 

Os resultados indicaram que tempos superiores a 2 minutos não se justificam. 

No entanto, de acordo com os resultados obtidos não se verifica uma relação linear entre a 

concentração de hipoclorito de sódio e o tempo de exposição na redução de ciclos logarítmicos 

presentes no morango.  
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4.6 Estudo da operação de descontaminação em modo automático – 
novas instalações 

 
4.6.1 Reduções logarítmicas da carga microbiana 
 

Na Tabela 8, apresentam-se os resultados referentes as reduções logarítmicas microbianas 

obtidas após a realização do delineamento experimental. Os resultados a partir dos quais foi possível 

construir a Tabela 8 encontram-se nas Tabelas 17 a 21 do anexo 7. Os resultados apresentados são 

referentes a um lote de morango que foi sujeito a 2 minutos de enxaguamento e 1, 2 e 5 minutos de 

descontaminação concentração de hipoclorito de sódio  delineada de 90 ppm. 

 

Tabela 8 – Reduções logarítmicas obtidas para a descontaminação do morango em modo 
automático 

Etapa t (min) 
[C] delineada 

(ppm) 
[C] Medida 

(ppm) 
Micro a 30 

ºC 

Enxaguamento 2 - - 1,13 

Descontaminação 

2 90 104,4 1,27 

5 90 95 1,76 

10 90 88,7 2,38 

 

Analisando os resultados obtidos para a descontaminação em equipamento automático, pode 

confirmar-se que o enxaguamento é uma operação que também contribuiu para a redução da carga 

microbiana, mas em menor extensão do que a operação de descontaminação. 

A maior redução logarítmica foi obtida quando o morango foi sujeito a uma descontaminação 

durante 10 minutos a 88,7 ppm de hipoclorito de sódio, tendo sido reduzida a contaminação de 

microrganismos a 30ºC em 2,38 ciclos logarítmicos.  

Contráriamente ao verificado nos resultados obtidos para a descontaminação realizada em modo 

manual, parece ocorrer uma relação linear entre a concentração de hipoclorito de sódio e o tempo de 

exposição em função da redução de ciclos logarítmicos da carga microbiana presentes no morango.  

Tendo em conta os resultados, pode referir-se que quanto maior for o tempo de exposição do 

morango à solução de descontaminação maior é a redução logarítmica obtida para os 

microrganismos a 30ºC.  

 

 

 

 

 

CCoonncclluussããoo  iinntteerrccaallaarr  

A maior redução logarítmica foi de 2,38 ciclos para os microrganismos a 30ºC, tendo sido 

obtida quando as amostras de morango forma sujeitas a tratamentos de descontaminação de 10 

min a 88,7 ppm. 

Tendo em conta os resultados, pode referir-se que existe uma relação linear entre o tempo de 

contacto das amostras de morango e o número de reduções logarítmicas obtidas para os 

microrganismos a 30ºC. 
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4.6.2 pH da água de enxaguamento 

 A temperatura média durante a realização do teste foi de 23,4°C. 

 

A análise da Figura 12 permite observar a diminuição do pH da solução de enxaguamento ao 

longo do tempo. A diminuição média registada desde o inicio até ao términus da etapa de 

enxaguamento foi de 0,65 valores de pH. 

A acidificação da solução de enxaguamento pode estar diretamente relacionada com a perda de 

ácidos orgânicos por parte do morango. 

4.6.3 Concentração de hipoclorito de sódio na solução de descontaminação 

A Figura 13, apresenta a evolução das concentrações médias de hipoclorito de sódio ao longo do 

tempo, partindo de duas concentrações iniciais distintas (A – 90 ppm e B – 75 ppm), Os dados  

encontram-se representados no Anexo 7, Tabela 23. 

 

Figura 13 – Evolução das concentrações de hipoclorito de sódio ao longo do tempo 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

0 2 4 6 8 10 

[C
] 

e
m

 p
p

m
 

Tempo de contato (min) 

A 

B 

5,6 

5,8 

6 

6,2 

6,4 

6,6 

6,8 

7 

7,2 

7,4 

7,6 

0 2 

p
H

 

tempo de contato (min) 

Figura 12 – Evolução do pH da solução de enxaguamento 
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Da análise da Figura 13 pode concluir-se que, ocorreu a redução, ao longo do tempo, da 

concentração de hipoclorito de sódio na solução de descontaminação.  

A figura 14 representa a percentagem (%) de consumo acumulado de hipoclorito de sódio ao 

longo do tempo. 

 

Figura 14 – Consumo acumulado de hipoclorito de sódio 

A análise da Figura 14 permite referir que, em média, o consumo acumulado de hipoclorito de 

sódio variou entre 17,5% e 15,8%.  

Para as duas concentrações iniciais tabeladas foi consumido no final dos 5 minutos da operação 

de descontaminação cerca de 66,7% da total de hipoclorito consumido durante os 10 minutos. 

4.6.4 pH da solução de descontaminação 

 
A figura 15  

 

Figura 15 – Evolução dos valores de pH da solução de descontaminação ao longo do tempo 

 

Analisando a Figura 15, verifica-se que ocorreu uma descida significativa no valor do pH da 

solução de descontaminação ao longo do tempo, para as condições tabeladas (Anexo 7, Tabela 23), 
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o que evidência a solubilização de ácidos orgânicos do morango. A maior solubilização ocorreu nos 

primeiros 5 minutos do delineamento experimental. 

O pH e a temperatura são os principais factores que influenciam a % de cloro livre na solução de 

descontaminação (James, 2006). De acordo com este autor (Tabela 2) e analisando os resultados 

para a etapa de descontaminação, a % de cloro livre variou entre 75,9 e 3,1%.  

De modo a aumentar a % de cloro livre presente em solução e consequentemente a eficiência da 

etapa, sugere como condições de descontaminação: 

 Diminuição pH com valores entre 5 e 6 através da adição de ácidos orgânicos; 

 Temperaturas entre 20 e 30 ºC. 

A estas condições, a % de cloro livre em solução atinge valores entre 96,6 e 99,6%. 

4.6.5 Perda acumulada do teor de sólidos solúveis no morango 

A Figura 16 ilustra e evolução da % de perda acumulada de sólidos solúveis (TSS) do morango 

durante a operação unitária para as duas condições iniciais de hipoclorito de sódio tabeladas (Anexo 

7, Tabela 23). 

 

Figura 16 – Percentagem de perda acumulada de sólidos solúveis (TSS) do morango ao longo 
do tempo 

A análise da Figura 16 permite observar que a perda de sólidos solúveis está relacionada com a 

matéria-prima utilizada e com a concentração de hipoclorito de sódio.  

Para as condições A, a maior % de perda acumulada de sólidos solúveis registou-se nos  

primeiros 2 minutos da etapa de descontaminação, correspondendo a uma perda de 14,8 % do teor 

total de sólidos solúveis. 
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O mesmo não foi verificado para as condições B. Neste caso a maior % de perda acumulada de 

sólidos solúveis registou-se entre o minuto 2 e 5 da etapa e descontaminação. 

Por outro, lado verifica-se que existe uma tendência de estabilização da % de perda de sólidos 

solúveis a partir dos 5 minutos de descontaminação. Esta tendência é comum entre as condições A e 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCoonncclluussããoo  iinntteerrccaallaarr  

A operação de descontaminação implica perda de ácidos orgânicos e outros sólidos solúveis pelo 

que ao longo da operação se verifica a diminuição do valor de pH da solução e diminuição do teor 

de sólidos solúveis do fruto (TSS). 
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5. Conclusão 

A realização deste trabalho permitiu concluir que: 

 A descontaminação de produtos hortofrutículas apresenta-se como operação unitária 

primordial para que seja produzido Sorbet seguro do ponto de vista alimentar. 

 

 A análise do processo de fabrico nas antigas instalações revelou a existência de várias não 

conformidades operacionais, que colocavam em causa a aplicação de Boas Práticas de 

Higiene e Fabrico. 

 

 De modo a melhorar todo o processo é sugerido que as novas instalações contenham: 

 

o Locais reservados à recepção de mercadorias e expedição de produtos finais; 

o Câmaras de refrigeração com comunicação directa às zonas de produção; 

o Realização do processo de enxaguamento e descontaminação com menos 

manipulação possível.  

 

 É sugerida assim a aplicação de um equipamento automático que realize a etapa de 

enxaguamento e descontaminação de forma separada, de modo a evitar contaminações 

cruzadas e manipulação excessiva por parte dos operadores. 

 

 As condições optimizadas para o enxaguamento e descontaminação de hortofruticulas, tendo 

como caso de estudo o morango são: 

 

o 2 minutos de enxaguamento e 5 minutos de descontaminação 

o 90 ppm de hipoclorito de sódio; 

o pH da solução de descontaminação entre 5 e 6 

o T da solução entre 20 e 30ºC 

A aplicação destas condições irá permitir uma redução substancial de tempo assim como de perda 

de sólidos solúveis no morango, quando comparativamente às condições utilizadas nas antigas 

instalações. 

Como caso de estudo futuro propõem-se a aplicação de agentes de base biológica como é o caso 

das bactérias ácido-lácticas e bacteriófagos. 
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7. Anexos 

Anexo 1 – Resultados obtidos em estudos que tiveram por base a aplicação de diferentes processos de descontaminação 

Tratamento Condições Tempo Hortofrutícola Microrganismo 
Redução ciclos 

logarítmicos (UFC/g) 
Ref. 

Cloro 

200 ppm 10 min 
Alface 
Alface 
Alface 

Salmonella 
E. coli O 157:H7 
Mesófilos totais 

1,79 
2,48 
0,33 

Beuchat, 
1998 

100 ppm 
Solução a 47ºC 
Solução a 4ºC 

- 
Alface 
Alface 

Aeróbios totais 
 

3 
1 

Delaquis, et 
al., 1999 

2000 mg/l 
200 mg/l 

3 min Melão Bactérias aeróbias 
2 
1 

Park, et 
al.,1999 

200mg/l 15 min Morango 
Mesófilos totais 

Bolores e Leveduras 
1,25 
1,20 

Nascimento, 
2010 

200 ppm 
Solução a 4ºC 
Solução a 22ºC 
Solução a 4ºC 
Solução a 22ºC 

10 min 

 
Alface 

 
Couve 

L. monocytogenes 

 
1,3 
1,7 
0,9 
1,2 

Zhang, et 
al., 1996 

ClO2 (gasoso) 

4,1 ppm - 
Cenoura 
Repolho 
Tomate 

Salmonella 
E. coli O157:H7 

L. monocytogenes 
3 a 6 

Sy, et al., 
2005 

0,6 ppm 
1,2 ppm 

- Pimentão E. coli O157:H7 
3,0 
6,4 

Han, et al., 
2000 

ClO2  

  4 ppm 
Água a 4ºC 
Água a 22ºC 

10 min 
Alface 
Couve 

L. monocytogenes 
(maior em 

comparação com 
apenas água) 

 
1,1 
0,8 

Zhang, et 
al., 1996 

100 ppm (imersão) 
30ºC 

8 min Laranjas 
E. coli não 
patogénica 

3,0 Pao, 1999 

5 ppm 5 min Alface L. monocytogenes 4 
Rodgers, et 

al., 2004 

1,3,5,10,15 ppm 10 min Mirtilo 
L. monocytogenes 
Psed. aeruginosa 

S. Aureus 

0.19,0.03,1.00,2.38,3.16 
0.24,0.12,1.50,2.20,2.36 
0.21,0.66,0.57,1.55,2.03 

Wu, 2007 
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Tratamento Condições Tempo Hortofrutícola Microrganismo 
Redução logarítmica 

(UFC/g) 
Ref. 

NaClO2 

500 ppm pH 2,2 a 3,1 
(correcção de pH com 

ácidos orgânicos) 
15 min Couve chinesa E. coli O157:H7 2,5 a 3,0 

Inatsu, et al., 
2005 

- - 
Melões 

Espargos 
E. coli O157:H7 
Salmonella spp. 

3 Park, 1999 

100 – 500 ppm - Cenoura 
E. coli O157:H7 
Salmonella spp. 

L. monocytogenes 

4,81 
4,84 
2,5 

Ruiz – Cruz, 
2006 

100 ppm 
25 ppm 
50 ppm 

- Coentros Aeróbios 
3 
2 
2 

Allende, et 
al., 2009 

Água eletrolisada 

20 ppm cloro livre - 

Cenoura 
Espinafre 
Pimentão 

Batata japonesa 

 

1,8 
0,4 
0,2 
0,4 

Izumi, 1999 

- 40 seg Tomate 
E. coli O157:H7 

Salmonella 
L. monocytogenes 

7,85 
7,42 
7,54 

Bari, et al., 
2003 

H2O2 

- - 
Melão cantaloupe 

Cogumelos 
Curgete 

Pseudomonas 
florescent 

0,68 
1 
1 

Sapers, et al., 
1999  

5% - 
Hortofrutícolas 
minimamente 
processados 

Totais 3 Cherry, 1999 

3% com ou sem 2-5% de 
ácido acético 

- Pimentão Shigella 5 Peters, 1995 

3% com ou sem 2-5% de 
ácido acético 

- Alface Shigella 4 Peters, 1995 
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Tratamento Condições Tempo Hortofrutícola Microrganismo 
Redução logarítmica 

(UFC/g) 
Ref. 

Ozono (aplicado na 
lavagem) 

1,5 L/min 3 min Alface Totais 2 
Kim, et al., 

1999 

1,3 mM a 0,5L/min - Alface Totais 2 
Kim, et al., 

1999b 

1,6 ppm 
2,2 ppm 

1 min Alface S. sonnei 
3,7 
5,6 

Selma, et al., 
2007 

- 24 h Espinafres E. coli O157:H7 3 a 5 Klockow, 2009 

Acido Peroxiacéptico 

200 ppm - 
Hortofrutícolas 
minimamente 
processados 

Totais 2 Cherry, 1999 

80 ppm - 
Aipo 

Repolho 
Batata 

Aeróbios, Coliformes, 
Bolores, Leveduras 

< 1,5 
Vandekinderen 
et al., 2007 e 

2009 

80 ppm 15 min Morangos 
Mesófilos totais 

Bolores e Leveduras 
1,35 
1,34 

Nascimento, 
2010 

40 ppm - Cenoura ralada 
E. coli O157:H7 

L. monocytogenes 
1 

Ruiz – Cruz, 
2007 

80 ppm - Alface L. monocytogenes 4 a 5 
Beuchat, et 

al., 2004 

80 ppm 2 min Maça E. coli O157:H7 2,6 
Wright, et al., 

2000 

80 ppm 5 min Vários Hortofrutícolas 
L. monocytogenes 

E. coli O157:H7 
4,3 
4,5 

Rodgers, et 
al., 2004 

Ácido láctico 

1,5% 1,5 min Placas de contagem Totais 1 a 1,5 Sapers, 2003 

1,0% - Salada mista 
Coliformes totais 
Coliformes fecais 

2 
1 

Torriani, et al., 
1997 

1,0% - Alface L. monocytogenes 0,5 Zhang, 1996 

Ácido acético 

7,6% 5 min a 21ºC Salsa Shigella sonnei 7 
Wu, et al., 

2000 

1% - Alface L. monocytogenes 0,2 Zhang, 1996 

2% 15 min Morango 
Mesófilos Totais 

Bolores e Levedura 
1,90 
2,34 

Nascimento, 
2010 

4% 15min Morango 
Mesófilos Totais 

Bolores e Levedura 
2,43 
2,54 

Nascimento, 
2010 
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Tratamento Condições Tempo Hortofrutícola Microrganismo 
Redução logarítmica 

(UFC/g) 
Ref. 

Fosfato trisódico 
5% 2 min Fatias de maça Salmonella 1 Liao, 2000 

15% 15 seg Tomate Salmonella 5,2 
Zhuang, 

1996 

UV-C 

24mW/cm
2 - 

- 

Maças 
Tomate 
Alface 

E. coli O157:H7 
Salmonella spp. 
Salmonella spp. 
E. coli O157:H7 

3,3 
2,19 
2,65 
2,79 

Yaun, 2004 

- - 
Repolho 
Alface 

Aeróbios totais 
Psicrotróficos 

0,54 
0,46 

Gomez-
Lopes, et 
al., 2005 

253,7nm  
Tomate 

 
Alface 

E. coli O157:H7 
Salmonella spp. 
E. coli O157:H7 
Salmonella spp. 

3,3 
2,2 

2,79 
2,65 

Yaun, et 
al., 2004 

Bacteriófagos pH=5,8 - Melão Salmonella 3,5 
Leverentz, 
et al., 2001 

Extratos de plantas 
 

Dióxido de 
cloro+ozono+óleo de 

tomilho 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
Alface 

Cenoura 

 
E. coli O157:H7 

 
3 a 4 

Singh, et 
al., 2002 

Ultrassons 
+Cloro 

- - Alface 
Salmonella 

Typhimurium 
2,7 

Seymour, 
2002 

Compostos alcalinos 
Fosfato trissódico 

 
15% 15s Tomate Salmonella 5,2 

Zhuang, 
1996 
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Anexo 2 – Check list orientativo: Avaliação das condições de laboração nas 

intalações  

 C NC N/A Observações 

1.Layout e circuitos 

Estrutura do layout adequada à actividade em causa     

Existência de cais de carga e descarga (matérias –primas (MP) e produtos finais(PF))     

Armazéns com acesso duplo a áreas de produção vs recepção de mercadorias     

Circuito de colaboradores adequado     

É respeitado o circuito de marcha em frente dos produtos alimentares     

Ausência de contaminações cruzadas (cruzamentos entre matéria-prima/produto intermédio/produto 

final/resíduos alimentares) 
    

Circuito de resíduos adequado (e eliminação correcta)     

Outros:     

2. Instalações /equipamentos de produção 

Ausência de pavimento, paredes e tectos danificados     

Presença de dispositivos de controlo anti-pragas (nomeadamente redes mosquiteiras nas janelas de 

acesso à produção) 
    

Equipamentos em bom estado de manutenção     

Existência de um plano de manutenção preventivo dos equipamentos     

Outros:     

3. Boas práticas de higiene e fabrico 

Procedimento de recepção de mercadoria adequado e respeitado      

Armazenamento de MP adequado ao processo     

Alimentos datados e com boa rotação – cumprimento de normas (FIFO, FEFO)     

Plano de higiene das instalações existente e cumprido (presença de registo devidamente preenchidos)     

Utensílios bem higienizados e em bom estado de manutenção     

Temperatura ambiente controlada     

Procedimentos de higienização e descontaminação dos produtos hortofrutícolas adequado     

Todos as frutas são lavadas e descontaminadas     

Os registos de desinfeção das hortofruticulas são devidamente preenchidos     

Ausência de cruzamento entre os frutos descontaminados e os frutos contaminados     

As mãos dos operadores são higienizadas convenientemente     

Formação dos manipuladores adequada     

Ausência de acções que provoquem contaminação cruzada      

Produto desinfectante dos hortofrutícolas adequado ao sector alimentar e contacto com alimentos     

Utilização de cloro ativo na dose correta (de acordo com a especificação do produto químico)     

Rastreabilidade comprovada     

 

C – Conforme 

NC – Não Conforme 

N/A – Não Aplicável  
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Anexo 3 – Check list orientativo preenchido: Avaliação das condições de laboração 

nas intalações  

 C NC N/A Observações 

1.Layout e circuitos 

Estrutura do layout adequada à actividade em causa  x  

As diversas zonas produtivas 

não tem contato direto com as 

câmaras de armazenamento 

e congelação. 

Produto circula em zonas 

destinadas à circulação de 

pessoas 

Dentro da própria sala de 

preparação das frutas fluxo 

confuso 

Existência de cais de carga e descarga (matérias –primas (MP) e produtos finais(PF))  x  
A carga e descarga de MP e 

PF é realizada no mesmo cais 

Armazéns com acesso duplo a áreas de produção vs recepção de mercadorias  x  
O armazém não possui 

acesso duplo. 

Circuito de colaboradores adequado x    

É respeitado o circuito de marcha em frente dos produtos alimentares  x  

O circuito de marcha em 

frente não é possível, em 

parte devido a erros de 

concepção do layout 

Ausência de contaminações cruzadas (cruzamentos entre matéria-prima/produto intermédio/produto 

final/resíduos alimentares) 
 x  

Ocorrência de contaminações 

cruzadas por más práticas de 

fabrico e concepção do layout 

Circuito de resíduos adequado (e eliminação correcta) x    

Outros:     

2. Instalações /equipamentos de produção 

Ausência de pavimento, paredes e tectos danificados  x  

Existencia de algumas zonas 

com estuque e pavimento 

danificados 

Presença de dispositivos de controlo anti-pragas (nomeadamente redes mosquiteiras nas janelas de 

acesso à produção) 
x   

Existência de vários postos 

insectocolador, redes 

musquiteiras e estações de 

controlo de roedores 

Equipamentos em bom estado de manutenção x    

Existência de um plano de manutenção preventivo dos equipamentos  x  

Inexistência de plano de 

manutenção preventivo de 

equipamentos, apenas se 

verificou a existência de 

registos de manutenção 

curativa. 

Outros:     
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3. Boas práticas de higiene e fabrico 

Procedimento de recepção de mercadoria adequado e respeitado  x    

Armazenamento de MP adequado ao processo x    

Alimentos datados e com boa rotação – cumprimento de normas (FIFO, FEFO) x    

Plano de higiene das instalações existente e cumprido (presença de registo devidamente preenchidos)  x  

Por vezes existem falhas no 

registo da check list relativa 

ao controlo de higienização 

das instalações. 

Utensílios bem higienizados e em bom estado de manutenção x    

Temperatura ambiente controlada 

 x  

Não existe controlo da 

temperatura ambiente das 

zonas de produção. 

Procedimentos de higienização e descontaminação dos produtos hortofrutícolas adequado  x  

A preparação da solução de 

descontaminação é realizada 

de modo manual e com o 

auxilio de um copo graduado, 

o que aumenta a 

probabilidade da ocorrência 

de erros sistemáticos. 

Todos as frutas são lavadas e descontaminadas x   

Ainda que tenha sido 

verificada algumas falhas no 

período de descontaminação 

de acordo com a instrução de 

trabalho. 

Os registos de desinfeção das hortofruticulas são devidamente preenchidos  x  

Não se encontrava em prática 

o preenchimento dos registos 

de descontaminação dos 

hortofruticulas  

Ausência de cruzamento entre os frutos descontaminados e os frutos contaminados  x  

Frutos e polpas 

descontaminados e frutos 

contaminados são deslocados 

pela mesma entrada da sala 

de preparação de frutos. 

As mãos dos operadores são higienizadas convenientemente  x  
Foram verificados diversos 

erros na lavagem das mãos.  

Formação dos manipuladores adequada x   

Ainda que por vezes 

ocorressem falhas 

operacionais 

Ausência de acções que provoquem contaminação cruzada   x  

Circuito confuso que provoca 

várias situações de 

contaminações cruzada. 

Produto desinfectante dos hortofrutícolas adequado ao sector alimentar e contacto com alimentos x    

Utilização de cloro ativo na dose correta (de acordo com a especificação do produto químico)  x  
Falhas nas diluições 

realizadas de modo manual. 

Rastreabilidade comprovada x   

Ocorre o preenchimento dos 

registos relativos  à recepção 

de mercadorias e de 

produção de produtos finais 

 

 

C – Conforme 

NC – Não Conforme 

N/A – Não Aplicável 
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Anexo 4 – Orçamentos relativos ao custo por litro (L) de ácido 

peroxiacéptico 
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Anexo 5 – Orçamentos relativos ao custo por litro (L) de ácido 

hipoclorito de sódio 
 

COD. Artigo     Preço Desconto Liquido 
7517204285 Suma Bac D10 2x1.4 Smartdose     62,75 10% 56,48 
7508280285 Suma Bac D10 2x5lts     51,25 10% 46,13 
7508274285 Suma Bac-conc. D10 4x1,5lts     95,50 10% 85,95 
75164382805 Suma Chlor Desif. Alimentar D4.4 - 2x5     20,50 10% 18,45 
7516659285 Suma Chlorsan D.10.4 - 2x5Lts     23,70 10% 21,33 
751530435 Suma Desinfection Wipes 12x150     196,50 10% 176,85 
751410585 Suma Dify 40 saquetas + JWatcher     57,40 10% 51,66 
7511842285 Suma Ice D2.9 - 2x5 L     44,45 10% 40,01 
7513554295 Suma Inox D7.1 6x750 ml     31,40 10% 28,26 
7508229805 Suma Light D1.2 2x5     16,80 10% 15,12 
7010066285 Suma Max D9.2 6x2Lts     50,10 10% 45,09 
7511966285 Suma Rapid D6 6x0,75 Lts. Se     17,04 10% 15,34 
7010131285 Suma Rinse A5 20Lts     92,55 10% 83,30 
7010080285 Suma Special L4 20 Lts     83,55 10% 75,20 
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Anexo 6 – Orçamentos relativos ao custo de implementação da água 

electrolizada e radiação ultra – violeta 
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Anexo 7 – Resultados Microbiológicos 

8. Estudo da operação de descontaminação em modo manual – antigas instalação 

Tabela 9 – Lote de morango – Estudo em modo manual 

Amostra  
Microrganismos 

a 30ºC 
E. coli Enterobactereaceas S. coagulase + Bolores Leveduras 

1 2,7x10
4
 < 1,0x10

1
 5,1x10

2
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

2 1,1x10
3
 < 1,0x10

1
 1,3x10

2
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

Média 1,4 x10
4
 < 1,0x10

1
 3,2x10

2
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

Tabela 10 – Morango sujeito a enxaguamento (2 minutos) 

Amostra  
Microrganismos 

a 30ºC 
E. coli Enterobactereaceas S. coagulase + Bolores Leveduras 

1 1,1x10
3
 < 1,0x10

1
 1,3x10

2
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

2 2,3x10
3
 < 1,0x10

1
 3,6x10

2
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

Média 1,7x10
3
 < 1,0x10

1
 2,5x10

2
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

Tabela 11 – Morango sujeito a enxaguamento e descontaminação durante 1 minuto 

Amostra 
T solução 

(ºC) 
[C] ppm 

hipoclorito 
Microrganismos 

a 30ºC 
E. coli Enterobactereaceas 

S. 
coagulase + 

Bolores Leveduras 

1 16,7 160 1,1x10
3
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

2 16,7 106 6,5x10
2
 < 1,0x10

1
 3,2x10

2
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

3 16,3 81 < 1,0x10
1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

Média  16,57 115,67 8,6x10
2
 < 1,0x10

1
 1,1x10

2
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
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Tabela 12 – Morango sujeito a enxaguamento e descontaminação durante 2 minutos 

Amostra 
T solução 

(ºC) 
[C] ppm 

hipoclorito 
Microrganismos a 

30ºC 
E. coli Enterobactereaceas 

S. 
coagulase + 

Bolores Leveduras 

1 16,6 110 3,2x10
2
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

2 16,6 98 8,9x10
2
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

3 16,4 76 1,7x10
2
 < 1,0x10

1
 4,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

Média  16,57 94,67 4,6x10
2
 < 1,0x10

1
 2,0 x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

Tabela 13 – Morango sujeito a enxaguamento e descontaminação durante 5 minutos 

Amostra 
T solução 

(ºC) 
[C] ppm 

hipoclorito 
Microrganismos a 

30ºC 
E. coli Enterobactereaceas 

S. 
coagulase + 

Bolores Leveduras 

1 16,6 116 1,0x10
1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

2 16,6 97 1,7x10
3
 < 1,0x10

1
 1,2x10

2
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

3 16,4 68 4,7x10
2
 < 1,0x10

1
 1,1x10

2
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

Média 16,53 93,66 2,5x10
2
 < 1,0x10

1
 8,0 x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

Os resultados das analises microbiológicas encontram-se expressos em UFC/g para os microrganismos a 30ºC, E. coli, Enterobactereaceas e Staphylococus 

coagulase positiva enquanto que os resultados relativos a bolores e leveduras em número de colonias. 
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9. Repetição do estudo da operação de descontaminação em modo manual para algumas condições – antigas instalação 

Tabela 14 – Lote de morango – Estudo em modo manual – Repetição 

Amostra 
T solução 

(ºC) 
Microrganismos a 

30ºC 
E. coli Enterobactereaceas 

S. 
coagulase + 

Bolores Leveduras 

1 22,2 8,4x10
4
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 3,6x10

2
 

Tabela 15 – Morango sujeito a enxaguamento e descontaminação durante 2 minutos 

Amostra 
T solução 

(ºC) 
[C] ppm 

hipoclorito 
Microrganismos a 

30ºC 
E. coli Enterobactereaceas 

S. 
coagulase + 

Bolores Leveduras 

1 23,4 71 8,1x10
3
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

2 25,7 66 4,4x10
3
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

Média 24,55 68,50 6,3x10
3
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

Tabela 16 – Morango sujeito a enxaguamento e descontaminação durante 10 minutos 

Amostra 
T solução 

(ºC) 
[C] ppm 

hipoclorito 
Microrganismos a 

30ºC 
E. coli Enterobactereaceas 

S. 
coagulase + 

Bolores Leveduras 

1 23,4 55 7,7x10
2
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

2 25,5 81 4,4x10
3
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

Média 24,45 68 2,6x10
3
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
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10. Estudo da operação de descontaminação em equipamento automático – novas instalações 

Tabela 17 – Lote de Morango – Estudo em modo automático 

Amostra  
Microrganismos 

a 30ºC 
E. coli Enterobactereaceas S. coagulase + Bolores Leveduras 

1 4,8x10
3
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

Tabela 18 – Morango sujeito a enxaguamento (2 minutos) 

Amostra  
Microrganismos 

a 30ºC 
E. coli Enterobactereaceas S. coagulase + Bolores Leveduras 

1 3,6x10
2
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

Tabela 19 – Morango sujeito a enxaguamento e descontaminação durante 2 minutos 

Amostra 
T solução 

(ºC) 
[C] ppm 

hipoclorito 
Microrganismos a 

30ºC 
E. coli Enterobactereaceas 

S. 
coagulase + 

Bolores Leveduras 

1 22,5 104,5 2,6x10
2
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

Tabela 20 – Morango sujeito a enxaguamento e descontaminação durante 5 minutos 

Amostra 
T solução 

(ºC) 
[C] ppm 

hipoclorito 
Microrganismos a 

30ºC 
E. coli Enterobactereaceas 

S. 
coagulase + 

Bolores Leveduras 

1 22,6 95,0 8,3x10
1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
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Tabela 21 – Morango sujeito a enxaguamento e descontaminação durante 10 minutos 

Amostra 
T 

solução(ºC) 
[C] ppm  

hipoclorito 
Microrganismos a 

30ºC 
E. coli Enterobactereaceas 

S. 
coagulase + 

Bolores Leveduras 

1 22,7 88,7 2,0x10
1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

1
 < 1,0x10

2
 < 1,0x10

2
 

Tabela 22 – Resultados obtidos para a etapa de enxaguamento  

 

 

 Tempo em minutos 
Condições 0 2 

 
pH T (°C) TSS % pH T (°C) TSS % 

A 

7 22 7,8 6,7 22,2 6,1 

7,1 20,3 8,8 6,1 20,1 8,5 

6,9 21,4 8,7 6,4 21,6 7,2 

6,9 21,9 8,2 6,1 22,1 7,9 

7,2 22,1 8,2 6,7 22,1 7,2 

7,3 22,8 7,5 6,6 22,8 7,5 

Média 7,1 21,8 8,2 6,6 21,8 7,4 

B 

7 25,6 8,9 6,7 24,3 7 

7,2 25,4 7,7 6,8 24,6 7,3 

7,5 25,5 7,8 6,4 24,3 6,9 

7,2 25,3 7,9 6,7 24,8 8,2 

7,4 25,5 6,9 6,7 24,3 6,9 

7,3 26 6,9 6,8 24,6   7,3 

Média 7,3 25,6 7,7 6,7 24,5 7,3 

Média total ± Desvio 
Padrão 

7,2±0,2 23,7±2,1 8±0,7 6,6±0,3 23,2±1,5 7,3±0,7 
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Tabela 23 – Resultados obtidos para a etapa de descontaminação 

Tempo em minutos 

Condições 0 2 5 10 

pH [C] ppm pH T (°C) [C] ppm TSS % pH T (°C) [C] ppm  TSS % pH T (°C) [C] ppm  TSS % 

A 

8,6 105 8,3 22,5 104 5,1 7,3 22,4 87 4,3 6,7 22,9 69 3,7 

8,5 97 8,4 21,7 100 6,2 7,4 21,9 95 5,7 6,5 22 82 5,2 

8,6 110 8,4 21,9 97 5,6 7,5 22 86 5,1 6,7 22,2 76 4,6 

8,8 113 8,6 22,1 115 5,9 7,8 22,2 111 4 7,3 22,3 107 4,9 

8,9 116 8,9 23,7 116 7 8,7 23,6 100 7 8,6 23,4 111 6,8 

8,9 104 8,8 23,2 95 7,3 8 23,3 91 7,6 8,2 23,1 87 7,1 

Média 8,7 107,5 8,6 22,5 104,5 6,2 7,8 22,6 95,0 5,6 7,3 22,7 88,7 5,4 

B 

8,7 95 8,7 25,1 89 8,9 8,4 24,9 75 6 7,6 24,6 70 7,1 

9,8 94 8,6 25,1 85 8,4 8,6 24,6 83 4,9 7,9 24,7 73 5,2 

8,6 89 8,4 25 86 7,5 8,3 24,3 73 4,1 7,6 24,2 78 4,9 

8,8 96 8,8 24,7 95 5,8 8,5 24,8 80 6,2 7,8 25 76 5,3 

8,9 92 8,9 24,8 80 6,2 8,3 24,9 84 6,5 7,8 24,7 75 5,7 

8,8 90 8,8 25,2 87 5,9 8,6 24,3 89 6,9 7,9 24,4 80 5,4 

Média 8,8 92,7 8,7 25,0 87,0 7,1 8,5 24,6 80,7 5,8 7,8 24,6 75,3 5,6 

Média total 
± Desvio 

Padrão 
8,7±0,2 99,8±17,8 8,6±0,2 23,8±1,4 95,8±11,5 6,7±1,2 8,1±0,5 23,6±1,2 87,8±10,6 5,7±1,2 7,6±0,6 23,6±1,1 82,0±13,6 5,5±1,0 

As Temperatura, valores de pH e concentrações de hipoclorito de sódio apresentadas são referentes à solução de descontaminação enquanto que o %TSS 

é referente às amostra de morango. 

 



 

85 
 

Anexo 8 – Procedimento para a determinação de cloro livre  

1 – Pressionar a tecla ON/OFF para ligar o equipamento HI 96771C Free Chlorine and Chorine 

Ultra High Range ISM – Hanna Instruments. 

2 – Pressionar a tecla “RANGE GPL” de modo a que o equipamento fique programado para o 

teste pretendido – determinação do cloro livre – P2 

3 – Encher a cuvete até ao traço (10 mL) com a amostra. 

4 – Colocar a cuvete com a amostra no equipamento e pressionar a tecla ZERO/CFM. Este 

passo tem como função efetuar o “zero” do equipamento. Este passo é efetuado de modo 

correto caso o display apresente, após alguns segundos a inscrição “-0.0-“. 

5 – Retirar a cuvete do equipamento. Adicionar à amostra o reagente presente na saqueta A – 

HI 95771A-0 Chlorine Ultra HR e posteriormente o reagente contido ma saqueta B – HI 

95771B-0 Chlorine Ultra HR. 

6 – Agitar vigorosamente durante 20 segundos. 

7 – Colocar a cuvete com a amostra e os reagentes A – HI 95771A-0 Chlorine Ultra HR e B – 

HI 95771B-0 Chlorine Ultra HR no equipamento e pressionar a tecla READ/ /TIMER. 

Posteriormente aguardar que o equipamento apresenta a leitura em ppm de cloro livre. 
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Anexo 9 – Limites críticos para os microrganimos usados pela Santini SA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


