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Resumo 
 
SISTEMA HACCP: 
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOCONTROLO NUM CATERING DE AVIAÇÃO 

A transmissão de agentes patogénicos através do consumo de alimentos pode constituir um 

problema sério de Saúde Pública e, por isso, as questões relacionadas com a segurança 

alimentar têm suscitado uma crescente preocupação nas autoridades, indústrias, 

produtores, fornecedores e consumidores. Sinal desta preocupação é toda uma nova 

legislação alimentar que tem sido desenvolvida. 

A Análise de Risco é uma ferramenta fundamental para a implementação de sistemas de 

autocontrolo da cadeia alimentar, como o Sistema HACCP que, assente em sete princípios, 

de carácter pró-activo, sistemático e científico, valoriza a prevenção em detrimento dos 

testes ao produto final e tem por objectivo identificar os perigos e concentrar o controlo da 

produção de alimentos para consumo nos chamados pontos críticos de controlo (PCC). 

Igualmente indispensável, para a eficácia do Sistema HACCP, é a implementação de 

programas de pré-requisitos, como as boas práticas de higiene e de fabrico, assim como a 

formação e sensibilização de todos os operadores da cadeia alimentar para esta 

problemática. 

Tendo como exemplo um catering de aviação, viu-se realçada precisamente a importância 

da sólida implementação dos programas de pré-requisitos, do total envolvimento e sentido 

de responsabilidade dos manipuladores e da actuação dirigida, persistente e determinada 

da equipa HACCP responsável. 

 

Palavras-chave: Sistema HACCP, Análise de Risco, Programas de Pré-requisitos, 

Microbiologia alimentar. 
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Abstract 
 
HACCP SYSTEM: 
FLIGHT CATERING SELF-CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION 

Food-borne illness is a serious Public Health problem. This fact has increased public 

awareness and is today a major concern to authorities, industry, production, supplying 

sectors and consumers, as a new food hygiene legislation is being created. 

Risk Analysis is a fundamental tool for the implementation of self-control systems in the food 

chain, such as the HACCP which is based in seven principles, has an active, systematic and 

scientific character prioritizing prevention instead of testing of the final product. The objective 

of this method is to identify hazards and center food production control in critical control 

points (CCP).   

The implementation of prerequisites, such as good manufacturing practice and good hygiene 

practice, are vital for the efficiency of the HACCP. The consciousness of the food industry 

operators, along with continuous training programs of the operators play an important role to 

solve the problem. 

This essay applies the above concepts to a flight catering business where the establishment 

of a self-control system, along with employee training, and a firm hold, guidance and 

persistent actions of the HACCP team is enhanced. 

 

Keywords: HACCP System, Risk Analysis, Prerequisite programs, Food Microbiology. 
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1. Descrição do Estágio 
 

De todas as áreas das Ciências Veterinárias que me foram apresentadas durante o curso, 

foi decisão minha procurar que, durante o estágio de final de curso, pudesse solidificar e 

aprofundar os conhecimentos que adquiri no âmbito da Segurança Alimentar. 

 

Desta forma, foi numa empresa de catering de aviação que me foram dados os meios 

necessários para aprender a aplicar correctamente tais conhecimentos e desenvolver o meu 

sentido crítico em relação aos assuntos que à higiene e segurança dos alimentos dizem 

respeito. 

 

Durante os quatro meses que colaborei com o departamento de Higiene e Qualidade desta 

empresa de catering de aviação, tive a oportunidade de: 

 Contribuir para a garantia da correcta implementação do sistema HACCP, 

nomeadamente através da: 

• Actualização do Manual de Qualidade e Plano HACCP: 
o Actualização do fluxograma geral de produção de refeições para aviação; 
o Elaboração de fluxograma para a produção de refeições para consumo 

interno (refeitório); 
o Elaboração de fluxogramas para a produção de sandes, saladas e sopas 

(retalho); 
o Revisão, actualização e elaboração de procedimentos de produção e folhas 

de registo de Pontos de Controlo (PC) e dos Pontos Críticos de Controlo 

(PCC); 
o Realização de acções de formação sobre os procedimentos de produção. 

• Verificação dos pré-requisitos: 
o Acompanhamento da equipa de controlo de pragas (ratos e baratas). 

• Monitorização dos PCC e PC: 
o Inspecção da zona de produção e câmaras de refrigeração/congelação; 
o Identificação e correcção de não-conformidades; 
o Controlo de óleos de fritura; 
o Análises microbiológicas ao equipamento e manipuladores. 

• Verificação do Sistema HACCP: 
o Verificação das folhas de registo dos PCC e PC; 
o Tratamento estatístico dos dados; 
o Análises microbiológicas aos alimentos e produto final. 
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• Acompanhamento de acções de formação; 

• Acompanhamento de auditorias internas e externas. 

 Rotulagem de produtos para venda a retalho (sandes e saladas), nomeadamente: 

• Listagem dos ingredientes; 

• Realização de pesagens (metrologia). 

 Plano de acção para a Pandemia de Gripe Aviária: 

• Elaboração de apresentação para a acção de formação sobre o plano. 

 

A realização deste estágio constituiu uma mais valia para a minha formação, na medida em 

que, não só me deu a conhecer o papel do Médico Veterinário na garantia da qualidade e 

segurança dos alimentos para consumo humano, como me permitiu desenvolver 

competências nesta área. 
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2. Introdução 
 

Nas últimas décadas, as questões relacionadas com a segurança alimentar têm suscitado 

uma crescente preocupação nas autoridades, indústrias, produtores, fornecedores e 

consumidores. 

A transmissão de agentes patogénicos através do consumo de alimentos pode constituir um 

problema sério de saúde pública. Segundo dados de Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), no mundo e por ano, as toxinfecções alimentares afectam 76 milhões de 

pessoas, das quais 300 mil são hospitalizadas e 5 mil morrem (CDC, 2004). Só na União 

Europeia (UE), durante o ano de 2006, foram registados 5.710 surtos de toxinfecções 

alimentares (dos quais 13 foram em Portugal), que afectaram um total de 53.568 pessoas 

(177 portugueses), resultando em 5.525 hospitalizações (69 só em Postugal) e 50 mortes 

(nenhum dos casos mortais ocorreu em Portugal) (EFSA, 2007). 

O aumento da população na UE, as alterações nos hábitos de consumo e a preponderância 

das indústrias de alimentos e bebidas em relação aos restantes sectores industriais da UE, 

associados ao crescente número de crises alimentares (nomeadamente as da 

responsabilidade da BSE e das Dioxinas) (Tabela 1), vieram alertar para as falhas na 

concepção e aplicação da legislação alimentar na UE (CCE, 2000b). 

Desta forma, tomou-se consciência da necessidade de melhorar e uniformizar as normas de 

qualidade e reforçar o sistema de controlo de toda a cadeia alimentar, “da exploração 

agrícola até à mesa” (CCE, 2000b). Esta intenção foi formalizada através da elaboração do 

Livro Branco sobre a segurança dos alimentos (CCE, 2000b), no qual, entre outras medidas, 

se propunha a criação de uma Autoridade Alimentar Europeia. 

Algumas das medidas prioritárias que faziam parte do Plano de Acção em matéria de 

segurança dos alimentos, apresentado no Livro Branco, ganharam forma aquando da 

publicação do Regulamento (CE) nº 178/2002. Este regulamento, não só cria a Autoridade 

Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), como determina os princípios e normas 

gerais da legislação alimentar, e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos 

géneros alimentícios. O objectivo é garantir que nenhum alimento perigoso seja 

comercializado, que a responsabilidade pela aplicação da legislação passe a ser dos 

operadores (cabendo às autoridades nacionais a sua verificação), que a rastreabilidade seja 

realizada desde a exploração até ao consumidor, e que seja comunicada às autoridades 

qualquer situação de risco; desta forma, procura-se atingir um elevado nível de protecção da 

saúde humana, restaurar a confiança dos consumidores (abalada pelas recentes crises 

alimentares), fazer uma abordagem integral que abranja toda a cadeia alimentar, permitir a 

livre circulação dos bens alimentícios para consumo humano ou alimentos para animais nos 
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estados membros, e melhorar os procedimentos de segurança alimentar, por exemplo, 

através da criação de um sistema de alerta rápido (Regulamento (CE) nº 178/2002). 

 

Tabela 1: Cronologia das principais crises alimentares e acções legislativas, na UE. 

Ano Facto 
1982 Botulismo em salmão fumado – Bélgica1 
1984 Listeria em queijos de pasta mole – Norte da Europa1 
1986 BSE em bovinos – Reino Unido2 
1986 Radioactividade nos vegetais e peixes (Chernobyl) – Europa Oriental1 
1986 Campylobacter em carnes de frango – Reino Unido1 
1988 Salmonella enteritidis em ovos – Reino Unido1 
1990 BSE em bovino (importado) – Portugal3 
1992 Salmonella typhimurium DT104 em carnes – Alemanha1 
1994 BSE em bovinos – Portugal3 
1994 Hormonas em carnes de bovino – Bélgica1 
1996 Variante da Doença de Creutzfeld-Jacob - Reino Unido4 
1996 E. coli O157 em hamburgers – Escócia1 
1996 Resíduos de antibióticos em carnes de suínos – Reino Unido1 
1996 Clembuterol em fígados de bovino – França1 
1999 Gripe de Hong-Kong em frangos – Extremo Oriente1 
1999 Resíduos de carvão na coca-cola – França1 
1999 Dioxinas em carnes de frango e porco – Bélgica1 
2000 Cianeto nos peixes do Baixo Danúbio – Europa Central1 
2000 Antibióticos em camarões – Áustria1 
2000 Livro Branco sobre a Segurança dos Alimentos 
2001 Febre aftosa - Reino Unido1 
2002 Regulamento nº 178/2002 
2002 Criação da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos5 
2003 Nitrofuranos – Portugal1 
2003 Gripe aviária – Holanda1 
2004 Regulamento nº 852/2004 
2005 Provável variante da Doença de Creutzfeld-Jacob – Portugal6 
2005 Criação da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica7 
2006 Gripe aviária – Portugal8 
2006 Obrigatoriedade da aplicação do Regulamento nº 852/2004 

1 Bernardo, 2006 
2 WHO, 2002a 
3 OIE 
4 WHO, 2002b 
5 EFSA 
6 DGS, 2005 
7 Decreto-Lei nº 237/2005 
8 FDA, 2008 
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Esta nova legislação alimentar realçou a importância de se procurar aumentar o leque de 

conhecimentos científicos em matéria de segurança alimentar, e uniformizar princípios e 

procedimentos em que se baseiam o desenvolvimento e aplicação de medidas preventivas 

desde a produção até ao consumidor. A Análise de Risco é a metodologia que está na base 

desta estratégia comum pela segurança e qualidade dos géneros alimentícios para 

consumo. Deste modo, o artigo 23º do Regulamento (CE) nº 178/2002 atribuiu à EFSA as 

tarefas de elaboração de pareceres científicos, de apoio técnico e científico sempre que 

solicitado, de disponibilização de toda a informação em matéria de segurança alimentar, e 

de comunicação de risco. Na ausência de conhecimentos científicos conclusivos, ou em 

caso de dúvida, deve-se aplicar o príncipio da precaução previsto no artigo 7º do mesmo 

regulamento, a fim de garantir a segurança do consumidor (CCE, 2000a). 

Sendo, igualmente, parte integrante da legislação alimentar, há a considerar: 

 o Regulamento (CE) nº 852/2004, de 29 de Abril, relativo à higiene dos géneros 

alimentícios; 

 o Regulamento (CE) nº 853/2004, de 29 de Abril, que estabelece regras específicas 

de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal, alterado pelo 

Regulamento (CE) nº 1662/2006, de 6 de Novembro; 

 o Regulamento (CE) nº 882/2004, de 29 de Abril, relativo aos controlos oficiais 

realizados para assegurar a verificação do cumprimento da legislação relativa aos 

alimentos para animais e aos géneros alimentícios e das normas relativas à saúde e 

ao bem-estar dos animais; 

 o Regulamento (CE) n.º 2073/2005, de 15 de Novembro, relativo a critérios 

microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios, alterado pelo Regulamento (CE) 

nº 1441/2007, de 5 de Dezembro. 

A reforçar o facto de o Regulamento (CE) nº 178/2002 atribuir responsabilidades aos 

operadores das empresas do sector alimentar, o artigo 5º do Regulamento (CE) nº 852/2004 

vem impôr a criação, aplicação e manutenção de um ou mais processos permanentes 

baseados nos princípios de Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos (HACCP), 

enumerando-os com respeito ao que havia sido apresentado no anexo ao código de práticas 

internacionais recomendadas e princípios gerais de higiene alimentar (CAC, 2003).  

Salientando a importância de se atingir e reconhecer (certificar) a excelência quanto à 

segurança e qualidade na indústria alimentar, é já referida no Codex Alimentarius (CAC, 

2003) a compatibilidade entre o sistema HACCP e a implementação de sistemas de gestão 

da qualidade, como o das normas da série ISO 9000 (CCE, 2005), criadas em 1987 e 

aplicáveis a qualquer organização (Hubbert, Hagstad, Spangler, Hinton & Hughes, 1996). 

Desde 2005 é possível complementar este referêncial com as normas da série ISO 22000, 

que se aplicam às organizações do sector alimentar, tendo a característica de conjugar, 

dinamicamente, os princípios e aplicação do HACCP com outros programas de pré-



 6

requisitos, como o Global Standard-Food do British Retail Consortium (BRC) e International 

Food Standard (IFS), ou outros documentos relevantes neste sector (Pereira, 2005). Este 

referencial tem como metodologia a realização de análises de perigos para determinar a 

estratégia e garantir a segurança, através de uma combinação de diferentes medidas de 

controlo (Pereira, 2005). Este tipo de certificação como garantia de qualidade não é, 

contudo, obrigação legal (CCE, 2005). 
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3. Sistema HACCP 
 

O sistema HACCP, que se distingue pelo seu carácter pró-activo, sistemático e científico, ao 

valorizar a prevenção em detrimento dos testes ao produto final, tem por objectivo identificar 

os perigos e, deste modo, concentrar o controlo da produção dos alimentos para consumo 

humano, ou para animais, essencialmente nos chamados pontos críticos de controlo (PCC) 

(CAC, 2003). Estes pontos críticos são as etapas do processo de produção onde a 

aplicação de medidas de controlo se mostra eficaz na eliminação ou redução dos perigos 

que podem estar presentes (Forsythe, 2000). 

O objectivo deste sistema é eliminar ou reduzir para níveis aceitáveis o risco associado aos 

alimentos, de modo a que estes possam ser considerados seguros, ou seja, próprios para 

consumo. Neste contexto,  

são considerados seguros os géneros alimentícios que estejam em 

conformidade com as disposições comunitárias específicas que regem a sua 

segurança (Regulamento (CE) nº 178/2002, p. L31/8),  

sabendo que 

a legislação alimentar deve procurar alcançar um ou mais dos objectivos gerais 

de um elevado nível de protecção da vida e da saúde humanas, a protecção dos 

interesses dos consumidores (...) tendo em conta, sempre que adequado, a 

protecção da saúde e do bem-estar animal, a fitossanidade e o ambiente 

(Regulamento (CE) nº 178/2002, p. L31/10). 

 

 

3.1 Princípios do HACCP 
 

Na base do desenvolvimento, implementação e manutenção do sistema HACCP pelos 

operadores das empresas do sector alimentar, devem estar os seguintes princípios 

(Regulamento (CE) nº 852/2004): 

1º Identificação de quaisquer perigos que devam ser evitados, eliminados ou reduzidos 

para níveis aceitáveis; 

2º Identificação dos PCC na fase ou fases em que o controlo é essencial para evitar ou 

eliminar um risco ou para o reduzir para níveis aceitáveis; 

3º Estabelecimento de limites críticos em PCC, que separem a aceitabilidade da não 

aceitabilidade com vista à prevenção, eliminação ou redução dos riscos identificados; 

4º Estabelecimento e aplicação de processos eficazes de vigilância em PCC; 

5º Estabelecimento de medidas correctivas quando a vigilância indicar que um PCC 

não se encontra sob controlo; 
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6º Estabelecimento de processos, a efectuar regularmente, para verificar que as 

medidas referidas nos cinco princípios anteriores funcionam eficazmente; 

7º Elaboração de documentos e registos adequados à natureza e dimensão das 

empresas, a fim de demonstrar a aplicação eficaz das medidas referidas nos seis 

princípios anteriores. 

Para que este sistema seja correctamente implementado é fundamental estabelecer 

programas de pré-requisitos, como as práticas de higiene e de circulação do pessoal, 

procedimentos de limpeza e desinfecção, e condições de armazenagem e distribuição de 

produtos (CAC, 2003). Igualmente importante, quer durante o desenvolvimento do sistema 

HACCP, quer durante a sua implementação, é um conjunto de outras informações, 

nomeadamente relacionadas com o impacto das matérias-primas, práticas e processos de 

fabrico, a utilização final prevista do produto, as categorias de consumidores a que se 

destina e os dados epidemiológicos relativos à segurança alimentar (CAC, 2003). 

Assim, para a correcta implementação dos princípios do HACCP, foi sugerida a seguinte 

sequência lógica para a aplicação do HACCP (CAC, 2003): 

1º Constituir a equipa HACCP (pré-requisito); 

2º Descrever o produto (pré-requisito); 

3º Identificar a utilização prevista (pré-requisito); 

4º Construir um diagrama de fabrico (pré-requisito); 

5º Confirmar, no local, o diagrama de fabrico (pré-requisito); 

6º Listar todos os potenciais perigos associados a cada etapa e considerar quaisquer 

medidas para controlo dos perigos identificados (1º princípio); 

7º Determinar os PCC (2º princípio); 

8º Estabelecer limites críticos para cada PCC (3º princípio); 

9º Estabelecer um sistema de vigilância/monitorização para cada PCC (4º princípio); 

10º Estabelecer acções correctivas (5º princípio); 

11º Estabelecer procedimentos de verificação (6º princípio); 

12º Estabelecer documentação e manter os registos (7º princípio). 

 

 

3.2 Programas de pré-requisitos 
 

Antes de se estabelecer um sistema HACCP, devem ser implementados programas de pré-

requisitos (Regulamento (CE) nº 852/2004), que devem respeitar os princípios gerais de 

higiene alimentar do Codex Alimentarius, os Códigos de Boas Práticas e outros requisitos de 

segurança alimentar. Estes programas de pré-requisitos dizem respeito a (ARESP, 2006): 
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 Higiene do pessoal 

o Saúde do pessoal 

o Higiene individual 

o Atitudes e procedimentos dos manipuladores 

o Formação 

 Higiene das instalações, equipamentos e utensílios 

o Plano de limpeza e desinfecção de instalações, equipamentos e utensílios 

o Plano de controlo de pragas 

o Plano de recolha e eliminação de resíduos alimentares 

 Higiene alimentar 

o Selecção de fornecedores e recepção de matérias-primas 

o Manuseamento seguro dos alimentos (separação dos alimentos, armazenagem, 

preparação e confecção) 

o Manutenção da cadeia do frio 

o Rastreabilidade 

o Qualidade da água 

o Procedimentos de retirada do produto do mercado 

 Equipa HACCP 

 Produto final e utilização prevista 

 Diagrama de fabrico 

Sabendo-se que, na origem da maioria dos casos não-conformes que têm sido detectados, 

não estão falhas na implementação dos princípios do sistema HACCP, mas o desrespeito 

pelas boas práticas de higiene (ICMSF, 2002), a implementação destes pré-requisitos 

mostra-se determinante para a obtenção de uma elevada qualidade e segurança dos 

alimentos. As informações presentes nos códigos de boas práticas não são obrigações 

legais; são recomendações que, uma vez implementadas, ajudam a atingir o nível de 

segurança exigido pela legislação alimentar. 

Contudo, tendo em conta a flexibilidade considerada pelo Regulamento (CE) nº 852/2004 

para a implementação do sistema HACCP em empresas do sector alimentar de pequena 

dimensão, nos casos em que não há preparação (ou esta se limita a operações simples, 

como corte de alimentos), produção ou transformação de géneros alimentícios, pode-se 

verificar que a aplicação dos programas de pré-requisitos é, por si só, suficiente para 

controlar os perigos existentes (CCE, 2005), e a obtenção de um produto seguro de acordo 

com o que é definido pela legislação alimentar. 
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3.2.1 Higiene pessoal 

3.2.1.1 Saúde do Pessoal 

Os manipuladores podem ser uma importante fonte de contaminação dos alimentos por 

microrganismos que existem habitualmente na pele, mucosas, secreções, unhas e cabelos 

(ARESP, 2006). 

Na selecção do pessoal, em particular dos que se destinam a desempenhar funções que 

envolvam manipulação dos alimentos, devem-se questionar os candidatos sobre o seu 

estado de saúde (e solicitar um comprovativo médico ou ficha de aptidão), e sensibilizá-los 

para a imediata comunicação, ao operador, caso sofram ou sejam portadores de uma 

doença facilmente transmissível através dos alimentos (Regulamento (CE) nº 852/2004). 

Para além disso, é fundamental a realização periódica de exames médicos completos aos 

manipuladores, de acordo com um plano que deve estar pré-definido pelo operador da 

cadeia alimentar em questão. Sempre que um manipulador apresente sinais de doença, 

nomeadamente gastrointestinal ou respiratória, deve ser afastado da sua função até ter 

comprovação médica da recuperação da normalidade do seu estado de saúde. As feridas 

devem estar protegidas com material impermeável, estanque e de cor viva (recomenda-se o 

azul) (ARESP, 2006). 

3.2.1.2 Higiene individual 

A lavagem cuidada, criteriosa e frequente das mãos é fundamental, uma vez que, 

nomeadamente nos manipuladores, são elas as principais responsáveis pela contaminação 

dos alimentos. Para reduzir o risco, os manipuladores devem manter as unhas curtas, 

limpas e sem verniz, e evitar usar qualquer tipo de adorno (como aneis, pulseiras ou 

relógios) (ARESP, 2006). 

Os cabelos constituem, também, um perigo potencial, devendo estar completamente 

cobertos, com touca ou boné. Pelo mesmo motivo, desaconselha-se o uso de bigode ou 

barba pelos manipuladores (ARESP, 2006). 

A roupa e calçado que se utiliza no local onde ocorre a manipulação dos alimentos deve ser 

exclusiva, adequada às funções, de cor clara, ser descartável (nomeadamente para visitas 

ou pessoal da manutenção) ou lavável e mantido limpo (ARESP, 2006). 

3.2.1.3 Atitudes e procedimentos dos manipuladores 

Devem ser evitados, pelos manipuladores, todos os comportamentos de risco, como assoar, 

tossir ou espirrar junto dos alimentos e, quando necessário, usar papel que deve ser 

imediatamente descartado e as mãos lavadas de seguida, fumar, mexer na boca, nariz, 

ouvidos, olhos ou cabelo com as mãos, entre outros. Deve-se também evitar o contacto 

directo das mãos com os alimentos, através da utilização de utensílios apropriados ou de 

luvas. Neste último caso, devem lavar as mãos imediatamente antes de calçar as luvas, que 
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devem ser descartáveis, e a tarefa que inclua manipulação de alimentos deve ser executada 

sem interrupções; se as houver, devem lavar-se novamente as mãos e calçar luvas novas 

(ARESP, 2006). 

O uso de máscara naso-bucal é controverso. Na maioria dos casos, não é recomendado 

como meio de prevenção da contaminação, sendo mesmo considerado contraproducente 

com os pré-requisitos da higiene alimentar, pois o aumento da humidade devido à 

respiração provoca a agregação das fibras da máscara, que se torna permeável aos 

microrganismos, para além de estimular o acto de coçar na sequência do prurido que 

provoca (INSA, n.d.). 

3.2.1.4 Formação 

A formação dos operadores e de todo o pessoal envolvido na cadeia alimentar, assim como 

a progressiva consciencialização dos consumidores para a problemática da segurança 

alimentar, são elementos cruciais para uma implementação eficaz do sistema HACCP (CAC, 

2003), e devem ser promovidas pelas autoridades responsáveis. 

Particularmente importante é a formação dos manipuladores, que devem ser informados 

acerca de todos os procedimentos relacionados com as suas funções, e sobre os quais 

devem receber treino, no início de funções e tantas vezes quantas as necessárias. Deve 

existir um plano de formação implementado e registos que comprovem todas as acções de 

formação realizadas (ARESP, 2006). 

 

3.2.2 Higiene das instalações, equipamentos e utensílios 

É importante ter em conta a disposição relativa, concepção (i.e., número de instalações 

sanitárias e lavatórios, vestiários, sistema de ventilação, iluminação, sistemas de esgotos, 

etc), construção (i.e., materiais utilizados), localização e dimensões das instalações 

(Regulamento (CE) nº 852/2004). Essencialmente, é desejável que (ARESP, 2006): 

 os materiais utilizados sejam resistentes, fáceis de limpar, não porosos (Hubbert et 

al., 1996), e não transmitam qualquer substância indesejável aos alimentos; 

 seja possível a realização de uma higienização fácil – deve existir um plano de 

limpeza e desinfecção implementado; 

 não se verifique cruzamento de circuitos dos géneros alimentícios, que se devem 

deslocar na linha de fabrico num só sentido; 

 estejam impedidas a entrada e permanência de pragas (como roedoes e insectos) 

nas instalações – deve existir um plano de controlo de pragas implementado. 

Particularizando, deve dar-se uma maior atenção à concepção, construção e manutenção 

de zonas como as de recepção de matérias-primas, as de armazenamento, incluindo as 

câmaras de refrigeração e congelação, as de preparação e confecção e as sanitárias do 

pessoal (ARESP, 2006). 
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Por outro lado, não se deve negligenciar a manutenção e calibração dos equipamentos e 

instrumentos de medição. 

3.2.2.1 Plano de limpeza e desinfecção 

Com especial atenção para os pavimentos, paredes, tectos, portas, junções, janelas, 

escadas e lâmpadas, as instalações devem, de um modo geral, ser mantidas em boas 

condições, limpas e desinfectadas (ARESP, 2006), por forma a não constituirem um ponto 

de acumulação de sujidade e, consequentemente, fonte de contaminação dos alimentos 

manipulados. 

É fundamental a existência de um plano de limpeza e desinfecção (Anexo 1), no qual 

estejam incluídos todos os procedimentos e periodicidade de limpeza e desinfecção, com 

indicação das superfícies, equipamentos e utensílios alvo, listagem de todos os produtos a 

usar em cada caso e respectiva ficha técnica, que deve incluir dosagem recomendada, 

tempo de aplicação e modo de preparação e utilização dos mesmos, e folhas de registo da 

tarefa, com identificação do responsável pela mesma (Anexo 2) (ARESP, 2006). Deve-se ter 

em conta que os detergentes e desinfectantes são compostos tóxicos e, por isso, devem ser 

mantidos em local apropriado, separado do local onde se manipulam os alimentos. 

3.2.2.2 Plano de controlo de pragas 

Embora seja impossível eliminar todas as pragas que possam estar presentes nos locais 

onde se manipulam géneros alimentícios, o seu controlo é uma forma eficaz de reduzir os 

riscos a elas associados (Hubbert et al., 1996). Assim, deve ser elaborado um plano de 

controlo de pragas. 

O controlo de pragas pode ter uma vertente preventiva, que consiste na implementação de 

medidas que impeçam a entrada de qualquer tipo de praga nas instalações, as quais se 

baseiam, essencialmente, na eliminação de potenciais locais de abrigo ou fontes de 

alimentação para essas pragas; em alternativa, pode ter uma vertente destrutiva, incluindo 

medidas que, pelo maior custo e menor eficácia, só são implementadas quando é 

necessário eliminar pragas já existentes nas instalações (ARESP, 2006). 

3.2.2.3 Plano de recolha e eliminação de resíduos alimentares 

Devem estar previstos e descritos procedimentos para a correcta recolha e eliminação de 

resíduos alimentares, subprodutos não comestíveis e outros resíduos, de forma a que estes 

não ponham em risco a segurança dos alimentos, seja como fonte directa ou indirecta de 

contaminação (Regulamento (CE) nº 852/2004). Neste sentido, os locais onde os resíduos 

alimentares são mantidos até à sua recolha, devem estar separados dos locais onde ocorre 

manipulação de alimentos. Na zona de laboração, os caixotes de lixo devem estar em boas 

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

atingir o seu limite da capacidade (ARESP, 2006). 
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3.2.3 Higiene alimentar 

3.2.3.1 Selecção de fornecedores e recepção de matérias-primas 

É fundamental ter presente que, por melhores que sejam as práticas sanitárias na produção 

primária, é impossível eliminar todos os agentes patogénicos presentes nos alimentos crús 

(ICMSF, 2002). Uma redução do risco é, contudo, possível através da selecção dos 

fornecedores e de uma correcta inspecção no acto de recepção das matérias-primas, 

funcionando como uma garantia de qualidade dos produtos finais (Regulamento (CE) nº 

852/2004). 

A selecção dos fornecedores deve basear-se na garantia do cumprimento dos requisitos 

microbiológicos ou químicos estabelecidos para as matérias-primas que se pretendem 

receber, e nas condições higio-sanitárias das instalações dos fornecedores, avaliadas 

através de visitas e auditorias. 

Na recepção das matérias-primas deve-se procurar que não seja aceite nenhum alimento 

não-conforme (ARESP, 2006), ou seja, com sinais de contaminação, decomposição, 

interrupção da cadeia do frio ou com materiais estranhos. 

3.2.3.2 Manuseamento seguro dos alimentos 

Devem estar previstos e descritos procedimentos de produção que garantam um 

manuseamento seguro dos alimentos, desde a recepção das matérias-primas até ao 

produto final, com especial atenção ao armazenamento, preparação e confecção (ARESP, 

2006). Em particular, deve-se garantir que os alimentos são protegidos contra qualquer 

contaminação durante as fases de produção, transformação e distribuição (Regulamento 

(CE) nº 852/2004). 

São frequentes as toxinfecções alimentares que resultam de uma incorrecta manipulação 

dos alimentos, nomeadamente na sequência do contacto entre alimentos prontos-a-comer e 

alimentos crús, da preparação dos alimentos muito tempo antes de serem consumidos, do 

armazenamento à temperatura ambiente, do reaquecimento inadequado de alimentos 

previamente confeccionados, entre outros (ICMSF, 2002). 

3.2.3.3 Manutenção da cadeia do frio 

É uma obrigação legal pelo Regulamento (CE) nº 852/2004, que assenta no facto de se 

saber que a maioria dos agentes patogénicos não se multiplica a temperaturas de 

refrigeração e/ou congelação. Ou seja, apesar de serem as temperaturas elevadas as 

responsáveis pela eficaz destruição dos microrganismos presentes nos alimentos, são as 

temperaturas baixas que permitem manter a qualidade dos mesmos (ARESP, 2006). 
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A manutenção das câmaras de refrigeração e congelação, e a forma como os alimentos 

estão arrumados são fundamentais. O objectivo é a manutenção de uma temperatura 

estável no interior das câmaras, a garantia da livre circulação do ar frio e a protecção dos 

alimentos armazenados contra qualquer contaminação (ARESP, 2006). 

3.2.3.4 Rastreabilidade 

Considerada um elemento essencial na garantia da segurança dos géneros alimentícios 

(Regulamento (CE) nº 852/2004), a rastreabilidade é uma obrigação legal (Regulamento 

(CE) nº 178/2002). Segundo este regulamento, os operadores da cadeia alimentar devem 

ter implementados procedimentos que permitam a identificação dos fornecedores dos 

géneros alimentícios e dos operadores aos quais tenham sido fornecidos os seus produtos. 

Para servir este propósito, é fundamental que todos os produtos colocados no mercado 

sejam rotulados de forma adequada (Regulamento (CE) nº 178/2002). 

Os registos que incluem as informações relacionadas com a rastreabilidade devem ser 

mantidos por um período de tempo que varia consoante os alimentos em causa (ARESP, 

2006): 

 se o alimento dispensar a indicação de uma data de validade, os registos devem ser 

mantidos durante cinco anos; 

 se o alimento tiver uma validade superior a cinco anos, os registos devem ser 

mantidos durante o tempo de validade do alimento acrescido de seis meses; 

 no caso dos alimentos frescos, perecíveis, com validade inferior a três meses, os 

registos devem ser mantidos durante seis meses após o fabrico do alimento; 

 no caso dos alimentos frescos, perecíveis, sem validade, destinados ao consumidor 

final, os registos devem ser mantidos durante seis meses após a entrega do produto 

final. 

3.2.3.5 Qualidade da água 

No contexto deste trabalho, a água destinada ao consumo humano é:  

toda a água utilizada numa empresa da indústria alimentar para fabrico, 

transformação, conservação ou comercialização de produtos ou substâncias 

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

superfícies, objectos e materiais que podem estar em contacto com os 

alimentos, excepto quando a utilização dessa água não afecta a salubridade do 

género alimentício na sua forma acabada (Decreto-Lei nº 306/2007, p.5748). 

Assim sendo, deve haver um sistema independente de abastecimento de água potável, 

quente e fria, cujos padrões de qualidade se devem estender à água reciclada ou que é 

utilizada para a produção de gelo, sendo a única excepção aplicável aos produtos da pesca 

inteiros, nos quais se pode utilizar água limpa (Regulamento (CE) nº 852/2004). 
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Segundo o Decreto-Lei nº 306/2007, é da competência das entidades gestoras de sistemas 

de abastecimento público1 garantir que a água destinada ao consumo humano seja salubre, 

limpa e equilibrada, cessando a sua responsabilidade apenas nos casos em que uma 

eventual não-conformidade seja atribuível ao sistema de distribuição predial ou sua 

manutenção. Desta forma, uma indústria alimentar que utilize água distribuída por uma 

entidade gestora de sistemas de abastecimento público, pode garantir o cumprimento deste 

pré-requisito através do pedido dos registos relativos ao programa de controlo da qualidade 

da água implementado, o qual é exigido, por lei, a estas entidades (Decreto-Lei nº 

306/2007). Contudo, de forma a verificar que a água mantém as características legalmente 

exigidas (Decreto-Lei nº 306/2007), devem-se realizar análises microbiológicas regularmente 

(Hubbert et al., 1996), a par da avaliação de parâmetros químicos específicos. 

3.2.3.6 Procedimentos de retirada do produto do mercado 

Complementar ao funcionamento do Sistema de Alerta Rápido, é obrigação do operador da 

cadeia alimentar ter previstos procedimentos destinados a retirar do mercado qualquer 

género alimentício por si importado, produzido, transformado, fabricado ou distribuído, que 

suspeite não estar em conformidade com os requisitos de segurança dos géneros 

alimentícios, bem como comunicar tal facto às autoridades competentes (Regulamento (CE) 

nº 178/2002).  

 

3.2.4 Equipa HACCP 

Idealmente, a implementação do sistema HACCP deve ser feita por uma equipa 

multidisciplinar, de forma a garantir a disponibilidade de todos os conhecimentos específicos 

que dizem respeito ao género alimentício em questão (CAC, 2003). Contudo, não deixa de 

ser possível que um único indivíduo implemente este sistema, desde que esteja bem 

treinado e procure todas as informações necessárias na literatura científica e em guias de 

orientação (CAC, 2003). Independentemente dos casos, o sucesso da equipa HACCP 

requer o empenho e envolvimento totais de empregadores e trabalhadores (CCE, 2005). 

 

3.2.5 Produto final e utilização prevista 

De acordo com o Regulamento (CE) nº 852/2004, quando se fala em higiene e em géneros 

alimentícios próprios para consumo, tem que se ter em conta a sua utilização prevista. 

Desta forma, uma vez identificado o âmbito (segmento da cadeia alimentar envolvido) do 

plano HACCP que se pretende desenvolver, a primeira responsabilidade da equipa é a 

                                                 
1 Uma entidade gestora de sistemas de abastecimento público é “a entidade responsável pela exploração e gestão de um 
sistema de água para consumo humano, através de redes fixas ou de outros meios de fornecimento de água, no âmbito das 
atribuições de serviço público“ (Regulamento (CE) nº 306/2007 de 27 de Agosto, 2007, p.5748). 
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descrição completa do produto, individualmente ou por grupos de acordo com semelhanças 

nas características ou processos de fabrico (CAC, 2003). 

Desta forma, é importante identificar a utilização normal esperada do produto pelo 

consumidor final (CAC, 2003). 

 

3.2.6 Diagrama de fabrico 

Para cada produto, cuja descrição foi feita previamente, deve ser construído, pela equipa 

HACCP, um diagrama de fluxo, que inclua todas as etapas do processo de fabrico (CAC, 

2003) e um conjunto de informações técnicas relevantes, a saber, intervalos de segurança 

entre fases do processo, incorporação de matérias primas e ingredientes, a circulação dos 

produtos, entre outros. (CCE, 2005). 

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

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

detecte alguma discrepância, deve-se proceder à alteração do diagrama no sentido de ele 

representar a realidade do processo (CCE, 2005). 

 

 

3.3 Implementação dos princípios do HACCP – na Teoria 
 

3.3.1 Identificação de perigos e determinação das medidas de controlo (1º 
princípio) 

Utilizando o diagrama de fabrico previamente construído, e considerando que um perigo é 

“um agente biológico, químico ou físico presente nos géneros alimentícios ou nos alimentos 

para animais, ou uma condição dos mesmos, com potencialidades para provocar um efeito 

nocivo para a saúde” (Regulamento (CE) nº 178/2002, p.31/8), devem-se identificar e listar, 

para cada etapa do processo de fabrico, todos os perigos cujo aparecimento se prevê (CAC, 

2003). Entre perigos biológicos, químicos e físicos, estima-se que se totalizem cerca de 

cinco mil perigos sanitários associados aos alimentos (Bernardo, 2006). De seguida, vai-se 

determinar quais desses perigos têm de ser eliminados ou reduzidos para níveis aceitáveis 

de forma a que o produto obtido possa ser considerado próprio para consumo (CAC, 2003). 

Para que as informações obtidas sejam válidas e completas, deve-se ter em conta (CCE, 

2005): 

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

saúde; 

 a avaliação qualitativa e quantitativa da presença dos perigos; 
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 a sobrevivência ou multiplicação de microrganismos patogénicos e a geração a taxas 

inaceitáveis de substâncias químicas nos produtos intermédios, nos produtos finais 

ou na linha de produção ou suas proximidades; 

 a produção ou persistência nos alimentos a taxas inaceitáveis de toxinas ou outros 

produtos indesejáveis resultantes do metabolismo microbiano, de substâncias 

químicas ou de agentes físicos ou alergenos; 

 a contaminação (ou recontaminação) de natureza biológica (microrganismos, 

parasitas), química ou física das matérias-primas, dos produtos intermédios ou dos 

produtos finais. 

Seguidamente será possivel ponderar sobre quais as medidas de controlo que permitem 

eliminar ou reduzir para níveis aceitáveis cada um dos perigos identificados, sendo que 

algumas medidas adoptadas poderão ser eficazes em relação ao controlo de vários perigos, 

enquanto que outros perigos exigirão a aplicação de várias medidas para o seu controlo 

(CAC, 2003). Para servir de apoio a esta tarefa pode-se recorrer a informações disponíveis 

em literatura especializada sobre as medidas que se têm mostrado eficazes no controlo da 

maioria das já reconhecidas doenças de origem alimentar (ICMSF, 2002). 

Como visto anteriormente, há casos em que a correcta implementação dos programas de 

pré-requisitos se mostra suficiente para a redução ou eliminação dos perigos identificados. 

Excepcionalmente, nestes casos podem-se ignorar os princípios do sistema HACCP que se 

seguem a este (CCE, 2005), desde que isso não impeça que sejam alcançados os 

objectivos a que a legislação alimentar se propõe pelo Regulamento (CE) nº 178/2002. 

Uma correcta identificação dos perigos e das suas medidas de controlo é fundamental para 

o sucesso de um sistema de autocontrolo como o HACCP, e tem por base a realização de 

uma análise de risco. 

3.3.1.1 Análise de risco 

Conforme apresentada pela Comissão do Codex Alimentarius (2003), a análise de risco é 

uma ferramenta fundamental para a boa implementação de sistemas de autocontrolo como 

o HACCP, já que estes se baseiam em informações que dela resultam. A análise de risco é 

constituída por três componentes: a avaliação do risco (abordagem científica do risco e dos 

factores que o influenciam), a gestão do risco (baseia-se nos conhecimentos obtidos na 

avaliação do risco, e pretende apresentar políticas de garantia de segurança e qualidade 

dos alimentos para consumo, medidas reguladoras e de controlo) e a comunicação do risco 

(troca de informação entre todos os operadores da cadeia alimentar e autoridades 

competentes) (Jouve, Stringer & Baird-Parker, 1998) (Figura 1). 
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Figura 1: Estrutura da Análise de Risco (FAO, 2005, adaptado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora não seja fácil de quantificar, quando se faz a avaliação do risco deve-se ter em 

conta a probabilidade de ocorrência do perigo em questão. Com base em dados 

epidemiológicos, é possível agrupar os perigos em diferentes categorias em função da sua 

probabilidade de ocorrência: baixa, média ou elevada (ARESP, 2006). 

Deve também considerar-se, para a avaliação do risco, a severidade de um perigo em 

função das consequências para a saúde do consumidor (ARESP, 2006). A severidade das 

consequências dos perigos pode, então, ser (ARESP, 2006): 

 Baixa, quando os perigos são agentes de baixa patogenicidade, não provocando 

efeitos graves na saúde do consumidor; inclui, também, os perigos químicos e 

físicos; 

 Média, no caso das consequências serem mais graves e requerem assistência 

médica; 

 Alta, na medida em que provocam efeitos graves para a saúde do consumidor, 

obrigando ao internamento hospitalar e podendo conduzir à morte. 

A combinação destes dois parâmetros (ocorrência e severidade) é fundamental para 

determinar a importância de cada perigo. Na Tabela 2 é feito o cruzamento destes dois 

parâmetros, sendo realçadas (a cor) as classificações de perigos a considerar. 

A implementação do sistema HACCP assenta no conhecimento dos perigos que podem 

surgir nos alimentos, de modo a serem criadas medidas de controlo eficazes na sua 

eliminação ou redução para níveis considerados aceitáveis. Desta forma, será necessário 

proceder à identificação dos perigos, precisamente um dos componentes da avaliação de 

risco. 

 

Avaliação do Risco 
Identificação do perigo 

Caracterização do perigo 

Avaliação da exposição 

Caracterização do risco 

Gestão do Risco 
Política de avaliação do risco  

Implementação de medidas 

Monitorização e Actualização 

Comunicação do Risco 
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Tabela 2: Classificação dos perigos quanto à probabilidade de ocorrência e severidade das 

complicações (ARESP, 2006). 

 Severidade 

 Baixa Média Alta 

Baixa    

Média    
Probabilidade 
de ocorrência 

Elevada    

Legenda: 

            Perigos para os quais a determinação de medidas de controlo eficazes é 
fundamental para salvaguardar a segurança do consumidor. 

 

3.3.1.2 Perigos biológicos 

Estudos epidemiológicos permitiram relacionar determinados processos patológicos do 

Homem com agentes microbianos específicos e, nalguns casos, com os géneros 

alimentícios consumidos (ICMSF, 2002). Assim que esta relação é confirmada, e de forma a 

evitar que um novo surto de toxinfecção alimentar com a mesma origem volte a ocorrer 

(ICMSF, 2002), cabe aos operadores da cadeia alimentar garantir que são aplicadas as 

medidas de controlo, entretanto consideradas eficazes por entidades de referência, para o 

perigo em causa.  

De facto, a maioria dos géneros alimentícios não são estéreis, sendo a qualidade 

microbiológica dos alimentos essencialmente garantida por uma boa selecção dos produtos 

crús e controlo dos fornecedores, das características do produto final e do processo de 

fabrico, e da correcta aplicação de boas práticas de higiene, de programas de pré-requisitos 

e dos princípios HACCP, desde a produção até ao consumidor final (ICMSF, 2002). Podem, 

assim, identificar-se os seguintes factores de risco (APED, 2004): 

 insuficientes cuidados de higiene pessoal; 

 insuficientes cuidados de higiene na manipulação dos alimentos; 

 conservação dos alimentos em condições de tempo-temperatura e humidade 

inadequadas; 

 práticas que favoreçam a contaminação cruzada; 

 inadequada higienização de instalações, equipamentos e utensílios; 

 inadequado controlo de pragas. 

É reconhecido que, para que a ingestão de um alimento seja responsável pela ocorrência de 

uma toxinfecção alimentar de origem microbiana, ou pela transmissão de uma doença 

parasitária, é necessário que estejam reunidos determinados factores. Em primeiro lugar, 

tem de existir um agente microbiano ou parasitário que, no caso de produtos de origem 

animal, pode ter tido origem ainda em vida; numa fase posterior, tem de estar presente uma 

fonte de contaminação, i.e., utensílios, equipamento e manipuladores; depois, têm de estar 
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reúnidas condições favoráveis ao crescimento bacteriano e sobrevivência dos agentes 

parasitários, i.e., água, nutrientes, pH, temperatura e tempo; por fim, tem de existir, no 

alimento para consumo, uma quantidade de agente patogénico suficiente para desencadear 

o processo patológico (Hubbert et al., 1996). 

No que diz respeito aos perigos biológicos, o que se pretende através da avaliação do risco 

é que, conhecendo as características dos alimentos e dos microrganismos que neles se 

prevê poderem estar presentes, colocando, assim, em causa a sua qualidade e segurança, 

se determinem quais os factores que interferem no crescimento microbiano, e cuja 

manipulação/transformação e monitorização permitam o controlo eficaz de cada um dos 

perigos identificados.  

O conhecimento da biologia dos microrganismos mais prováveis de estarem presentes nos 

alimentos permitiu reconhecer diversas formas de inibir ou retardar o crescimento bacteriano 

(Hubbert et al., 1996). Do que é sabido sobre microbiologia, são factores fundamentais para 

o crescimento dos microrganismos a disponibilidade de nutriente e água no meio, a 

temperatura, o pH, a presença de oxigénio (O2) e o tempo. No que se refere aos alimentos 

enquanto meio de crescimento para os microrganismos, entre estes factores podem-se 

identificar a temperatura, humidade, gases atmosféricos como parâmetros extrínsecos, ou a 

composição química, pH, actividade da água (aw) e potencial redox como parâmetros 

intrínsecos (Guedes, 2007). De todos estes parâmetros, os mais importantes são a 

temperatura, o pH e a aw (Forsythe, 2000). Assim sendo, sabendo que cada agente 

microbiano tem um crescimento óptimo dentro de limites bem definidos de determinados 

parâmetros, nomeadamente, temperatura, pH e aw (Anexo 3), se manipularmos estes 

parâmetros podemos condicionar o crescimento desses agentes (Hubbert et al., 1996). A 

manipulação destes parâmetros tem-se mostrado um eficaz método de controlo, mesmo 

considerando que alguns microrganismos são capazes de se multiplicar em condições 

pouco favoráveis (Hubbert et al., 1996). 

 

Nutrientes 

Todos os microrganismos necessitam de nutrientes para o seu metabolismo energético 

e, como tal, para que se possam multiplicar (Prescott, Harley & Klein, 2005). Destes, 

alguns são denominados de macronutrientes pois são necessários em grandes 

quantidades como o carbono, oxigénio, hidrogénio, azoto, enxofre, fósforo, potássio, 

cálcio, magnésio e ferro, sendo na sua maioria constituintes dos hidratos de carbono, 

lípidos, proteínas e ácidos nucleícos. Outros são necessários em menores quantidades 

e, por isso, designados de micronutrientes como o manganês, zinco, cobalto, 

molibdénio, níquel e cobre. De um modo geral, as necessidades de carbono, oxigénio e 

hidrogénio são satisfeitas em simultâneo, pois a maioria das fontes de carbono fornecem 

também os outros dois nutrientes (Prescott et al., 2005). 
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De acordo com a forma como os microrganismos obtêm carbono, podem ser 

classificados em (Prescott et al., 2005): 

 autotróficos, que têm o CO2  como única ou principal fonte de carbono, muitos dos 

quais se servem da fotossíntese como fonte de energia; 

 heterotróficos, que não são capazes de reduzir o CO2, necessitando de moléculas 

como a glucose, como fonte de carbono.  

Para além dos nutrientes acima referidos, os microrganismos necessitam também de 

energia e de electrões (Prescott et al., 2005), sendo, também, classificados de acordo 

com o modo como os adquirem. Assim, no que diz respeito à fonte de energia, os 

microganismos podem ser: 

 fototróficos, se adquirem energia da luz; 

 quimiotróficos, se adquirem energia a partir da oxidação de moléculas orgânicas ou 

inorgânicas. 

Duas são também as fontes de electrões. Desta forma, os microrganismos podem ser 

(Prescott et al., 2005): 

 litotróficos, se obtêm electrões através da redução de moléculas inorgânicas; 

 organotróficos, se obtêm electrões através da redução de moléculas orgânicas. 

Tendo por base a informação anterior, os microrganismos podem ser agrupados em 

fotolitoautotróficos, fotorganoheterotróficos, quimiolitoautotróficos ou quimiorganohetero-

tróficos (Prescott et al., 2005). É neste último grupo que se encontram a maioria dos 

microrganismos que estão na origem da contaminação dos géneros alimentícios. 

 

Gases atmosféricos 

A constituição da atmosfera onde os microrganismos se encontram é um factor 

importante para a sua capacidade de multiplicação. O modo como os microrganismos se 

comportam perante a presença/ausência de oxigénio (O2) na atmosfera permite 

classificá-los em (Prescott et al., 2005): 

 aeróbios, quando são capazes de se multiplicar na presença de O2; 

o microaeróbios: não toleram o O2 da atmosfera (20%), multiplicando-se apenas em 

atmosfera com 2% a 10% de O2. 

 anaeróbios: quando são capazes de se multiplicar na ausência de O2; 

o anaeróbios facultativos: não necessitam de O2 para se multiplicarem mas têm um 

crescimento máximo na sua presença, comportando-se, nesse caso, como 

aeróbios; 

o anaeróbios aerotolerantes: não necessitam de O2 para se multiplicarem e são 

indiferentes à sua presença; 

o anaeróbios estritos: não toleram a presença de O2. 
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Temperatura 

O crescimento microbiano ocorre entre um valor mínimo e um valor máximo de 

temperatura (Anexo 3), com um valor óptimo, caracterizado por um crescimento máximo, 

para cada microrganismo (Forsythe, 2000) (Figura 2). É este valor óptimo que determina 

a que grupo pertence cada microrganismo (Figura 3) (Prescott et al., 2005): 

 psicrófilos: com uma temperatura óptima entre os 12 ºC e os 15 ºC, multiplicando-se 

entre os 0 ºC e os 20 ºC; 

 psicrotróficos: embora se possam multiplicar entre os 0 ºC e os 7 ºC, têm um 

crescimento  máximo  entre  os  20 ºC e os 30 ºC,  não  se  multiplicando  acima  dos  

35 ºC; 

 mesófilos: têm o seu máximo de crescimento entre os 20 ºC e os 45 ºC; 

 termófilos: multiplicam-se acima dos 45 ºC, com um crescimento máximo entre os 55 

ºC e os 65 ºC; 

 hipertermófilos: incluem os microrganismos que conseguem multiplicar-se acima dos 

90 ºC, normalmente com um crescimento máximo entre os 80 ºC e os 113 ºC. 

 

Figura 2: Curva de crescimento bacteriano em função da temperatura (Prescott et al., 2005, 

adaptado). 
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Figura 3: Classificação dos microrganismos em função das suas temperaturas óptimas de 

crescimento (Prescott et al., 2005, adaptado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo a temperatura corporal do Homem aproximadamente 37 ºC, a maioria dos 

microrganismos potencialmente patogénicos pertencem ao grupo dos mesófilos, cuja 

multiplicação pode ocorrer entre os 5 ºC e os 47 ºC (Forsythe, 2000). Ou seja, se for 

evitada a permanência dos alimentos dentro deste intervalo de temperaturas, é possível 

controlar o crescimento da população destes microrganismos (Hubbert et al., 1996). 

Desta forma, conservar os alimentos em refrigeração ou congelação, atingir 

temperaturas elevadas (no interior das peças) durante a cozedura ou assadura e 

promover um posterior arrefecimento rápido, são práticas importantes para destruir ou 

inibir o crescimento microbiano (Hubbert et al., 1996). Contudo, nos casos em que estas 

medidas levam apenas à inibição da multiplicação dos microrganismos, não os 

destruindo, as suas populações podem crescer assim que se voltem a verificar as 

condições favoráveis, a ponto de poderem comprometer a segurança dos alimentos, 

sendo aqui o tempo o factor decisivo. De forma semelhante, podem estar na origem de 

alimentos com elevado grau de contaminação microbiana tanto os esporos como as 

toxinas que, ao contrário das formas vegetativas dos microrganismos, podem não ser 

destruidos mesmo quando os alimentos são sujeitos a temperaturas superiores a 60 ºC 

(Hubbert et al., 1996).  
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pH 

O pH é a medida da actividade do ião H+ numa solução, e é definido como “o logaritmo 

negativo da concentração do ião H+” (Prescott et al., 2005, p.121). A escala de pH inclui 

valores entre o 0 (extremo ácido) e o 14 (extremo alcalino), correspondento o 7 a um 

valor de pH neutro (Prescott et al., 2005). Tal como acontece em relação à temperatura, 

também existe um valor óptimo de pH específico para cada microrganismo (Anexo 3), no 

qual o crescimento microbiano é máximo (Forsythe, 2000). 

Como referido anteriormente, o pH é um dos parâmetros intrínsecos aos alimentos que 

interferem no crescimento bacteriano, ou seja, cada alimento tem um valor de pH 

específico (Anexo 4). Desta forma, cruzando a informação sobre o pH específico dos 

alimentos com os valores óptimos de pH dos microrganismos, é possível prever quais os 

que, mais provavelmente, irão aparecer em determinado género alimentício, 

influenciando, assim, a sua prevalência. 

 

Actividade da água 

A actividade da água ou aw, definida como “a razão entre a pressão do vapor de água de 

um alimento e a pressão do vapor da água pura” (Hubbert et al., 1996, p.203), é a 

medida da quantidade de água disponível no alimento (Forsythe, 2000) e que pode ser 

utilizada pelos microrganismos. Quando a aw é baixa, ou seja, há pouca disponibilidade 

de água no meio, tem de haver um maior esforço do microrganismo para manter uma 

elevada osmolaridade intracelular e, dessa forma, reter a água no seu interior (Prescott 

et al., 2005). Um valor de aw para um microrganismo (Anexo 3) corresponde ao limite 

mínimo em que esse se consegue multiplicar (Forsythe, 2000); perante valores de aw 

inferiores a esse limite mínimo ou, no extremo, perante valores de aw inferiores a 0.60 

(Hubbert et al., 1996), as bactérias são incapazes de se multiplicar embora não se 

verifique a sua morte, ou seja, as formas mantêm-se inactivas mas infecciosas 

(Forsythe, 2000). O intervalo de valores de aw no qual os microrganismos têm um 

crescimento máximo permite a sua classificação em (Prescott et al., 2005): 

 Osmotolerantes, os que têm a capacidade de manter uma elevada osmolaridade 

intracelular, multiplicando-se num grande intervalo de valores de aw; 

 Halófilos, os que têm a capacidade de se multiplicarem em meios com elevada 

concentração de cloreto de sódio (NaCl) ou outros sais, ou seja, em meios com baixa 

aw (Figura 4). 
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Figura 4: Padrões de crescimento bacteriano de diferentes microrganismos em função da 
concentração de cloreto de sódio (NaCl) (Prescott et al., 2005, adaptado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma semelhante ao referido para o pH, também este é um parâmetro intrínseco dos 

alimentos e, se for cruzada a informação relativa à aw mínima a que um determinado 

microrganismo cresce (Anexo 3) com a informação sobre os valores de aw específicos de 

cada alimento (Anexos 5), é possível ter uma noção de quais os microrganismos mais 

prováveis de contaminar um determinado género alimentício.  

 

Tempo 

Outro parâmetro que se pode trabalhar é o tempo. Como é possível ver na curva de 

crescimento bacteriano típica (Figura 5), obtida em condições óptimas (laboratoriais), na 

fase de maior crescimento, a população bacteriana duplica em intervalos de tempo 

regulares, que podem ir dos 12 minutos até 24 horas ou mais (Todar, 2007), consoante o 

organismo em questão, a disponibilidade de nutrientes, a temperatura, o pH e a aw 

(Forsythe, 2000). A maioria das bactérias cujas culturas crescem em laboratório 

duplicam a sua população cada 15 minutos a 1 hora, sendo que, na realidade, nem 

sempre se cumprem estes intervalos (Todar, 2007). Por exemplo, em condições 

laboratoriais, uma população de E. coli duplica cada 15-24 minutos; contudo, no tracto 

digestivo, pode demorar 12 a 24 horas até que tal ocorra (Todar, 2007). 
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Figura 5: Curva de crescimento bacteriano típica (Forsythe, 2000, adaptado). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Legenda: Na curva de crescimento bacteriano é possível identificar quatro fases. A 

fase Lag, que se caracteriza pela ausência de multiplicação bacteriana, 
havendo apenas produção de enzimas e proteínas necessárias para a 
multiplicação. A fase exponencial, na qual a população bacteriana duplica 
em intervalos de tempo regulares. A fase estacionária, determinada pelo 
esgotamento de nutrientes e o aumento de produtos tóxicos com origem 
no metabolismo bacteriano, que resultam na existência de iguais taxas de 
mortalidade e de crescimento bacteriano. E a fase de morte, caracterizada 
por uma taxa de mortalidade superior à taxa de multiplicação. 

 
 

Quanto menor for o tempo de exposição a temperaturas favoráveis a óptimas, menor a 

probabilidade de se atingir uma quantidade de agente patogénico no alimento capaz de 

provocar doença ao consumidor (Anexo 6). Assim sendo, de um modo geral, considera-

se que um alimento que se mantenha a uma temperatura entre os 4,4 ºC e os 60 ºC 

deve ser consumido em menos de 4 horas, por exemplo nos casos em que não foi 

respeitada a cadeia do frio, não se atingiram as temperaturas mínimas de cozedura para 

um controlo eficaz dos perigos, ou não se procedeu ao posterior rápido arrefecimento 

(Hubbert et al., 1996). 

 

Pode-se, então, concluir que, para preservar as características de um alimento e aumentar a 

sua validade, podem ser utilizados vários processos tecnológicos, como a cozedura (já que 

a maioria dos microrganismos patogénicos são destruidos a temperaturas acima dos 60 ºC), 

a refrigeração/congelação, uma vez que abaixo dos 4,4 ºC a maioria dos microrganismos 

patogénicos não se multiplica, ou a desidratação, visto que a redução da quantidade de 

água no alimento não só reduz a multiplicação bacteriana como inibe as alterações 

proteolíticas. Também a irradiação, à qual são particularmente sensíveis Campylobacter 

jejuni, Echerichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocitogenes e Salmonella spp., e 
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a adição de produtos químicos que alteram o pH e a pressão osmótica, tornando o ambiente 

menos favorável ao crescimento bacteriano, podem ser medidas preventivas no controlo dos 

microrganismos (Hubbert et al., 1996).  

3.3.1.3 Perigos químicos 

A contaminação dos alimentos por compostos químicos pode ocorrer em qualquer fase da 

cadeia alimentar. No caso dos alimentos de origem animal, podem estar presentes resíduos 

de substâncias químicas às quais os animais estiveram expostos ainda em vida, como 

medicamentos de uso veterinário e substâncias proibidas como hormonas anabolizantes, 

beta-agonistas, tireostácticos, antibióticos, desparasitantes. Posteriormente, os alimentos 

podem sofrer adulteração química quer pelos aditivos, substâncias químicas adicionadas 

intencionalmente durante o processo de produção dos alimentos, como corantes, 

conservantes ou edulcorantes, quer por contaminantes, substâncias adicionadas 

inadvertidamente durante o processo de produção dos alimentos, como dioxinas, 

dibenzofuranos, policlorados bifenil, metais pesados, hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos, e diversos pesticidas. Há ainda a considerar as substâncias químicas naturais 

cuja presença nos alimentos é indesejável, como as biotoxinas marinhas de bivalves e 

peixes tóxicos, micotoxinas, toxinas dos cogumelos, alcalóides dos vegetais, glucosídeos 

cianogénicos, fitatos, oxalatos e factores anti-vitamínicos (Hubbert et al., 1996; Bernardo, 

2006). 

Os perigos químicos têm tido uma influência cada vez maior na segurança e qualidade dos 

alimentos. Os principais factores de risco a eles associados são (APED, 2004): 

 favorecimento de permanência de resíduos químicos associado a instalações mal 

projectadas; 

 manutenção de equipamento deficiente; 

 práticas que favoreçam a contaminação cruzada; 

 inadequados procedimentos ou agentes de limpeza e desinfecção; 

 incumprimento dos procedimentos de limpeza e desinfecção definidos no plano de 

higienização. 

Contudo, na sua maioria, podem ser controlados: 1) em vida, pelo cuidado na escolha dos 

alimentos para animais destinados ao consumo humano e dos medicamentos 

administrados, respeito pelas doses e intervalos de segurança exigidos; 2) pelo respeito das 

listas de substâncias químicas e materiais permitidos na manipulação e processamento de 

alimentos para consumo humano; 3) pela implementação dos programas de pré-requisitos; 

e 4) pela aplicação de boas práticas de higiene (Hubbert et al., 1996). 

3.3.1.4 Perigos físicos 

Os perígos físicos podem ser diversos e ter várias origens (Tabela 3), destacando-se como 

principais factores de risco insuficiências nas infra-estruturas, a presença de objectos 
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estranhos à actividade e o mau estado de limpeza e/ou conservação das instalações, 

viaturas, equipamentos ou utensílios (APED, 2004).  

Tabela 3: Perigos físicos associados aos alimentos para consumo. 

Perigo Origem 

Papel / Cartão / Plástico / Metal / Madeira 
Vidro / Cerâmica 

Cola 
Latex / Luvas descartáveis 

Espinhas / Ossos 
Cabelos / Penas / Pelos 

Colares / Brincos / Anéis / Pulseiras 
Insectos / Larvas / Parasitas 
Terra / Pedras / Tecido / Fios 

Matérias-primas 
Embalagens 
Equipamento 

Manipuladores 
Ambiente 

 

3.3.1.5 Perigos nutricionais 

Embora a regulamentação comunitária se refira apenas aos perigos biológicos, químicos e 

físicos (Regulamento (CE) nº 178/2002), tem-se verificado uma crescente preocupação da 

comunidade científica em relação aos que são já referidos como perigos nutricionais. Estes, 

dizem respeito à utilização excessiva ou escassa de determinados nutrientes como o sal, 

açúcar, álcool, vitaminas, gorduras e sais minerais, a qual pode ter um impacto negativo na 

saúde dos consumidores, como o aumento da incidência de diabetes, hipertensão arterial, 

obesidade mórbida e colesterol (Bernardo, 2006). 

3.3.1.6 Medidas de controlo 

De um modo geral, tendo conhecimento dos factores que predispõem a uma toxinfecção 

alimentar, é função da equipa HACCP procurar que não haja nenhuma fonte de 

contaminação na linha de produção, reduzir/eliminar as condições que favoreçam o 

crescimento bacteriano e sobrevivência de parasitas que possam estar presentes, destruir 

os eventuais agentes patogénicos que estejam a contaminar os alimentos, e prevenir a 

adulteração por aditivos ou contaminantes. 

A aplicação de medidas de controlo serve este propósito, permitindo eliminar ou reduzir para 

níveis considerados aceitáveis, o risco associado ao consumo de um determinado alimento. 

Assim sendo, as medidas de controlo podem ser agrupadas de acordo com a função que 

desempenham (ICMSF, 2002): 

 Controlo da contaminação inicial: de que são exemplo medidas como a selecção de 

matérias-primas, evitando-se alimentos de elevado risco como o leite ou ovos crús, a 

selecção dos fornecedores e a realização de análises microbiológicas ou inspecção 

das matérias-primas à recepção; 
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 Prevenção do aumento dos contaminantes: através de medidas que impeçam a 

contaminação acrescida, i.e., boas práticas de higiene, separação de géneros 

alimentícios crús e confeccionados, entre outros, ou o crescimento dos agentes 

microbianos já presentes, ou seja, controlo da temperatura, pH ou aw; 

 Redução ou eliminação dos contaminantes dos alimentos: destruindo o perigo em 

causa, por exemplo, pela congelação ou cozedura, ou removendo-o, como pela 

lavagem ou filtração. 

Para que se saibam quais as medidas apropriadas para o controlo dos perigos identificados 

é necessário conhecer cada um desses perigos, nomeadamente a sua origem e factores 

que predispõem a sua presença ou que são, no caso dos perigos biológicos, indispensáveis 

para a sua multiplicação (temperatura, pH ou aw). Diversos estudos que vêm sendo 

realizados permitiram obter estas informações, as quais servem de base para a elaboração 

de recomendações comunitárias ou códigos de boas práticas. Nestes documentos podem-

se encontrar medidas que, segundo os referidos estudos, se mostraram eficazes no controlo 

de determinados perigos. Cabe à equipa HACCP escolher as medidas de controlo 

adequadas à realidade de que é responsável, baseando-se na informação disponível nos 

documentos referidos para a implementação do plano HACCP. 

 

3.3.2 Pontos críticos de controlo (2º princípio) 

O objectivo é determinar quais as etapas em que a aplicação de medidas de controlo é 

fundamental para reduzir o risco a elas associado, ou seja, para que se eliminem, ou 

reduzam para níveis aceitáveis, os perigos identificados aquando da análise de risco 

realizada anteriormente (CAC, 2003). Pretende-se, assim, determinar os chamados pontos 

críticos de controlo (PCC). Embora seja uma classificação que, hoje em dia, não tem 

aplicação prática, os PCC podem, teoricamente, ser de dois tipos (Hubbert et al., 1996): 1) 

PCC 1, aqueles em que as medidas de controlo permitem eliminar o perigo e, 

consequentemente, o risco a eles associado; e 2) PCC 2, aqueles em que as medidas de 

controlo apenas permitem reduzir o perigo, ou seja, o risco a eles associado é reduzido mas 

não há controlo absoluto do perigo.  

A fim de ajudar nesta tarefa, podem utilizar-se árvores de decisão adequadas à situação, 

com as quais se aborda sucessivamente cada etapa do processo de fabrico, mas mantendo 

uma visão global do processo de modo a não criar pontos críticos desnecessários (CAC, 

2003). Um exemplo de uma árvore de decisão para derterminação de PCC é apresentado 

na Figura 6. 

Deve ter-se em conta que, para o controlo de um só perigo, pode haver a necessidade de 

mais do que uma etapa estar sujeita a controlo, ou seja, mais do que um PCC (CAC, 2003). 

Por outro lado, podem ser detectados perigos para os quais não existe nenhuma etapa cujo 
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controlo permita a sua eliminação ou redução para os níveis aceitáveis, o que compromete a 

segurança do produto final. Nestes casos, partindo do pressuposto de que a utilização 

prevista do produto final se mantém, deve rever-se o processo de fabrico, de modo a 

modificar/eliminar aquelas etapas e ser assim possível incluir as medidas de controlo 

necessárias à obtenção de um produto seguro (CAC, 2003). 

Em todas as etapas que não forem consideradas PCC não deve, contudo, ser ignorado o 

seu controlo. Nestes casos o controlo é importante, mas não é crítico para que o produto 

final possa ser considerado próprio para consumo. Estas etapas são, então, consideradas 

PC; caracterizam-se pela existência de um procedimento documentado a elas associado, de 

forma a serem respeitadas as boas práticas de higiene em todas as etapas do processo de 

fabrico (Culbertson et al., 2006). As três principais funções dos PC são evitar a 

contaminação biológica, química e/ou física dos alimentos, prevenir a multiplicação 

microbiana e garantir a correcta aplicação dos procedimentos que garantem a manutenção 

dos equipamentos e utensílios nas melhores condições (Culbertson et al., 2006). 

 

3.3.3 Limites críticos (3º princípio) 

Uma vez considerado que, mantendo o controlo dos PCC identificados, é possível obter um 

produto final próprio para consumo, o passo seguinte na implementação do sistema HACCP 

consiste na determinação dos critérios de higiene do processo, definidos no regulamento 

(CE) nº 2073/2005 (p.L338/5) como qualquer 

critério que indica se o processo de produção funciona de modo aceitável. Não é 

aplicável aos produtos colocados no mercado. Estabelece um valor de 

contaminação indicativo, acima do qual se tornam necessárias medidas 

correctivas para preservar a higiene do processo em conformidade com a 

legislação alimentar. 
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Figura 6: Árvore de decisão para determinação de PCC (FAO/WHO, 2003, adaptado). 
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Especificamente para o controlo de perigos biológicos, pode-se falar em quatro tipos de 

critérios: 1) os de desempenho, que definem os objectivos que se pretende atingir ao 

implementar uma determinada medida de controlo, e que garantem a segurança do 

alimento; 2) os de processo, ou seja, parâmetros que devem ser controlados e 

monitorizados nos PCC para que os critérios de desempenho sejam alcançados; 3) os de 

produto, que são as características do alimento que impedem ou previnem a presença de 

um determinado perigo em níveis que se traduzem num risco inaceitável; e 4) critérios que 

se caracterizam por garantir um elevado grau de segurança, e substituem os critérios de 

processo nos casos em que não há informação suficiente sobre os critérios de produto ou 

de desempenho (ICMSF, 2002). 

Através destes critérios, e tendo por base os seus limites críticos, pretende-se que seja 

possível detectar uma eventual perda de controlo num dos PCC identificados (ICMSF, 

2002). Os limites críticos consistem nos valores extremos aceitáveis para a garantia da 

segurança do género alimentício (CCE, 2005), e variam consoante o perigo, e respectivo 

risco (Hubbert et al., 1996). Assim sendo, para cada PCC devem ser definidos limites 

críticos, mais frequentemente relacionados com temperatura, tempo, humidade, pH, aw, 

cloro disponível, aspecto visual e textura, que devem ser específicos para o perigo que 

pretendem controlar, válidos, mensuráveis e aplicáveis ao tipo de produção em questão. 

Contudo, no mesmo PCC pode ser considerado mais do que um limite crítico, de acordo 

com a situação (CAC, 2003).  

A regulamentação comunitária não prevê limites críticos para PCC. Os critérios que devem 

ser tidos em conta para o controlo dos perigos identificados, assim como os respectivos 

limites críticos, são apresentados em literatura especializada como recomendações 

comunitárias, códigos de boas práticas ou artigos científicos, que podem ser adaptados pela 

equipa HACCP à sua realidade, uma vez que não são obrigação legal. Por exemplo, na 

Tabela 4 são apresentadas algumas sugestões das temperaturas de cozedura, manutenção 

a quente, arrefecimento e conservação a frio, que se podem encontrar na literatura 

especializada. Os limites críticos são estipulados, pelo operador, em função dos níveis de 

segurança que pretende obter no produto final, e que, em particular no que diz respeito ao 

controlo de perigos biológicos, devem respeitar os critérios já definidos na regulamentação 

comunitária em vigor (Regulamento (CE) nº 1441/2007). Desta forma, salienta-se a 

importância de estar enquadrada, nas acções de verificação, a realização de análises 

microbiológicas no produto final (CCE, 2005). 
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Tabela 4: Temperaturas de cozedura, manutenção a quente, arrefecimento e conservação a frio recomendadas. 

Cozedura Manutenção Quente Arrefecimento Referigeração Congelação Referência 

> 74ºC no interior, 2 min 

> 63ºC 
52ºC, 2h 
54ºC, 4h 
58ºC, 8h 

< 10ºC em 120 min < 5ºC 

 

APED, 2004 

> 75ºC no interior > 60ºC Dos 60ºC aos 5ºC em 2h 1-4ºC < -18ºC ARESP, 2006 

Produtos lácteos: > 72ºC 
Arroz, Massas, Vegetais e Frutos: não têm 
Carne de aves: > 74ºC, 15seg. 
Ovos: >70ºC, 15 seg. 
Peixe, crustáceos: > 65ºC    ou 

> 63ºC, 15 seg    ou 
> 60ºC ou alteração de cor 

Carnes vermelhas peça: > 63ºC ou alteração de cor 
Carnes vermelhas picadas: > 70ºC (Salmonella) 

 > 80ºC (VTEC) 

 

Dos 60ºC aos 10ºC em 4h 
Dos 60ºC aos 5ºC em 6h 

< 21ºC em 2h 
< 5ºC no interior, em 6h 

 

< 5ºC < -18ºC IFCA/IFSA, 2003 

Carnes vermelhas: > 63ºC 
Peixe: até desfazer com um garfo 
Salsichas, Enchidos, Porco e Fiambre: > 71ºC 
Ovos: > 71ºC 
Crustáceos: > 71ºC 
Carne de aves caseiras e sobras: > 74ºC 
Carnes de aves (peitos): >77ºC 
Carnes de aves (peças inteiras, asas, coxas e pernas): 
> 82ºC 

 

 

  

Guedes, 2007 

> 75ºC no interior > 63ºC < 10ºC em 150 min 0-5ºC < -18ºC Pearce, Maunsell 
& Bolton, 2006 
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3.3.4 Vigilância ou Monitorização (4º princípio) 

A monitorização dos PCC, através da medição e observação dos critérios de higiene dos 

processos que lhes dizem respeito como temperaturas, tempos, humidade, pH, aw, cloro 

disponível, aspecto visual e textura, deve permitir detectar a respectiva perda do controlo 

(CAC, 2003); como tal, deve ser adequada ao tipo de perigo em causa (Hubbert et al., 

1996). A detecção de uma eventual perda de controlo deve ser conseguida em tempo útil, 

de modo a poderem ser tomadas as acções correctivas adequadas, preferencialmente antes 

de se ultrapassarem os limites críticos. A monitorização deve ser contínua ou com uma 

frequência tal que permita alcançar este objectivo (CAC, 2003). Caso se verifique uma 

tendência para a ocorrência frequente de perda de controlo num dado PCC, devem realizar-

se ajustes no procedimento, de modo a corrigir esta situação (CCE, 2005). 

A implementação de medidas de controlo em PCC, e sua monitorização, tem-se mostrado 

mais eficaz na obtenção de uma maior qualidade dos alimentos do que a realização de 

análises microbiológicas ao produto final. Nomeadamente, estas últimas são morosas, por 

vezes com baixa sensibilidade e especificidade, revelando uma baixa eficácia na detecção, 

em tempo útil, da perda de controlo de um dado PCC (ICMSF, 2002). 

Como forma de monitorização, é preferível recorrer a medições físicas como a temperatura, 

e químicas como o pH, em alternativa aos teste microbiológicos, já que, não só dão 

resultados mais rapidamente, como podem dar indicação sobre uma maior carga microbiana 

do produto (CAC, 2003). 

 

3.3.5 Acções correctivas (5º princípio) 

Devem estar previstas acções correctivas adequadas e específicas para cada PCC, de 

forma a fazer face a quaisquer desvios que possam ocorrer, e assim restabelecer o controlo 

nesse PCC. Para os casos em que o controlo não é reposto e se ultrapassam os limites 

críticos, estas acções correctivas devem também incluir o destino a dar aos produtos 

afectados (CAC, 2003). 

Se, através da vigilância, se verificar a aplicação repetida de acções correctivas, isto deve 

ser visto como sinal da necessidade de adoptar medidas preventivas (CCE, 2005). 

 

3.3.6 Verificação (6º princípio) 

Os procedimentos de verificação que assentam numa amostragem aleatória e análises, 

devem ter sido previamente descritos pela equipa HACCP e ser realizados com uma 

periodicidade adequada, por forma a confirmar que o sistema HACCP funciona de forma 

eficaz (CAC, 2003). Porém, pretende-se não só verificar a eficácia do sistema HACCP como 



 35

a correcta implementação dos programas de pré-requisitos e respeito pelas boas práticas de 

higiene. 

A correcta higienização dos manipuladores e a eficácia do plano de limpeza e desinfecção 

das instalações, equipamentos e utensílios em vigor, podem ser verificadas através da 

realização de análises laboratoriais periódicas às mãos dos manipuladores, superfícies de 

trabalho, equipamentos e utensílios (ARESP, 2006). 

Esta verificação, que deve ser realizada por uma pessoa diferente da que procede à 

vigilância e implementação de acções correctivas, consiste em (CAC, 2003): 

 Auditorias ao HACCP e seus registos; 

 Inspecção do processo de fabrico;  

 Confirmação de que os PCC são mantidos sob controlo; 

 Validação dos limites críticos; 

 Revisão dos desvios, das acções correctivas tomadas e do destino dado aos 

produtos. 

A realização de análises microbiológicas ao produto final deve fazer parte dos 

procedimentos de verificação, como forma de confirmar se os PCC se mantêm controlados, 

se os limites críticos dos critérios de higiene dos processos são adequados e se, de um 

modo geral, o sistema de autocontrolo se mantém eficaz no sentido de permitir a obtenção 

de um produto final próprio para consumo. Neste caso, como referência, aplicam-se os 

critérios microbiológicos, que segundo o regulamento (CE) nº 2073/2005 (p.L338/4) definem 

a aceitabilidade de um produto, de um lote de géneros alimentícios ou de um 

processo, baseado na ausência ou na presença de microrganismos, ou no seu 

número, e/ou na quantidade das suas toxinas/metabolitos, por unidade(s) de 

massa, volume, área ou lote. 

Pela aplicação destes critérios microbiológicos, é possível classificar o produto final numa de 

quatro categorias de qualidade microbiológica (Gilbert et al., 2000): 

 Satisfatória (ou classe A): os resultados das análises microbiológicas indicam uma 

boa qualidade microbiológica; 

 Aceitável (ou classe B): os resultados das análises microbiológicas indicam uma 

qualidade microbiológica aceitável embora não satisfatória; 

 Não satisfatória (ou classe C): os resultados das análises microbiológicas indicam 

que o produto não satisfaz num ou mais dos parâmetros avaliados; 

 Inaceitável ou potencialmente perigoso (ou classe D): os resultados das análises 

microbiológicas revelam a presença de microrganismos patogénicos ou toxinas em 

quantidades que constituem um risco para a saúde do consumidor. 

Os parâmetros microbiológicos que permitem avaliar a aceitabilidade do produto final podem 

ser microrganismos indicadores de que são exemplo os coliformes, E. coli, as 

enterobactérias e Streptococcus faecalis, que possibilitam a avaliação da higiene dos 
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alimentos e não a sua qualidade ou segurança, ou microrganismos potencialmente 

patogénicos como Campylobacter, Salmonella, E. coli patogénicas, Shigella, Listeria 

monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, 

Bacillus cereus, entre outros (Forsythe, 2000); os aeróbios totais, contabilizados em 

unidades formadoras de colónias (UFC) presentes numa placa de agar depois de um 

período de 48h de incubação a 30 ºC, indicam a qualidade sanitária dos alimentos (CFS, 

2007). Para se saber quais destes parâmetros microbiológicos devem ter-se em 

consideração para avaliar a aceitabilidade do produto final, e respectivos critérios, é 

necessário conhecer esse produto. Neste sentido, foram identificadas cinco categorias de 

alimentos (Gilbert et al., 2000) baseadas exclusivamente nos teores de aeróbios totais 

presentes (Tabelas 5 e 6). Para além dos areóbios torais, na Tabela 5 encontram-se listados 

os parâmetros microbiológicos que permitem avaliar a aceitabilidade de alguns alimentos 

prontos-a-comer, e respectivos critérios de qualidade microbiológica. Salienta-se, contudo, o 

facto de as informações contidas nas Tabelas 5 e 6 não serem de obrigação legal; 

consistem, antes, em recomendações baseadas no conhecimento biológico e 

epidemiológico dos microrganismos que estão presentes nos géneros alimentícios, 

respeitando os critérios exigidos na regulamentação comunitária (Regulamento (CE) nº 

1441/2007). 

Tabela 5: Categorias de alimentos prontos-a-comer baseadas nos teores de aeróbios totais 

presentes (Gilbert et al., 2000, adaptado). 

Grupo de alimentos Produto Categoria 

Hambúrgueres 1 

Carne de porco/javali 4 

Almôndegas 2 

Presunto 5 

Espetadas 2 

Preparados de carne (empadão, guisado) 2 

Carne fatiada (presunto) 4 

Carne fatiada (vaca, assado de porco, aves) 3 

Empadão de porco 1 

Carne de aves (não fatiada) 2 

Salame e produtos cárneos fermentados 5 

Salsicha tipo Inglês 2 

Salsicha fumada 5 

Folhado de Salsicha 1 

Ovos escoceses (ovos cozidos envoltos em carne de 
porco picada) 1 

Carne 

Tripas e miudezas 4 
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Tabela 5 (continuação): Categorias de alimentos prontos-a-comer baseadas nos níveis de aeróbios 

totais presentes (Gilbert et al., 2000, adaptado). 

Grupo de alimentos Produto Categoria 

Crustáceos (caranguejo, lagosta, camarões) 3 

Peixe crú 1 

Peixe confeccionado 3 

Marisco cozido 4 

Peixe fumado 4 

Peixe e Marisco 

Patê de peixe 4 

Produtos de pastelaria e sobremesas com natas 3 

Produtos de pastelaria e sobremesas sem natas 2 

Cheesecake 5 

Sobremesas cremosas (mousse) 1 

Tartes / Tortas / Pasteis 2 

Sobremesas 

Sobremesas mistas com gelatina, nata e fruta 3 

Saladas 5 

Produtos derivados de queijo 2 

Alimentos fermentados 5 

Tortas / Quiches 2 

Maionese / Molhos 2 

Patê de carne, vegetais, marisco 3 

Chamussas 2 

Entradas 

Crepes 3 

Salada russa 3 

Frutos e vegetais secos 3 

Frutos e vegetais frescos 5 

Legumes confeccionados e crús 4 

Arroz 3 

Vegetais 

Vegetais e vegetais cozidos 2 

Queijo 5 

Gelado / Batidos 2 

Granizados / Sorvetes 2 
Lacticíneos 

Iogurtes 5 

Massas / Pizza 2 Refeições 
prontas-a-comer Outras refeições 2 

Com salada 5 

Sem salada 4 
Sanduíches / 
/ Baguetes 

Com queijo 5 
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Tabela 6: Parâmetros de qualidade microbiológica, e respectivos critérios de aceitabilidade, para as 

diferentes categorias de alimentos prontos-a-comer (Gilbert et al., 2000, adaptado). 

Qualidade microbiológica (UFC/g) 

Categoria Parâmetro 
Satisfatória Aceitável Não 

satisfatória 
Inaceitável / 

Potencialmente 
perigoso 

 
Aeróbios totaisa 

(30ºC – 48h) 
    

1  < 103 103 - < 104 ≥ 104 NA 

2  < 104 104 - < 105 ≥ 105 NA 

3  < 105 105 - < 106 ≥ 106 NA 

4  < 106 106 - < 107 ≥ 107 NA 

5  NA NA NA NA 

 Microrganismos 
Indicadoresb     

1-5 Enterobacteriaceaec < 100 100 - < 103 ≥ 103 NA 

1-5 E. coli < 20 20 - < 100 ≥ 100 NA 

1-5 Listeria spp. < 20 20 - < 100 ≥100 NA 

 Microrganismos 
Patogénicos     

1-5 Salmonella spp. Ausente em 25g - - Presente em 25g 

1-5 Campylobacter spp. Ausente em 25g - - Presente em 25g 

1-5 E. coli (VTEC) Ausente em 25g - - Presente em 25g 

1-5 V. cholerae Ausente em 25g - - Presente em 25g 

1-5 V. parahaemolyticusd < 20 20 - < 100 100 - < 103 ≥ 103 

1-5 L. monocytogenes  < 20e 20 - < 100 NA ≥ 100 

1-5 S. aureus < 20 20 - < 100 100 - < 104 ≥ 104 

1-5 C. perfringens < 20 20 - < 100 100 - < 104 ≥ 104 

1-5 B. cereus e outros 
Bacillus spp.f < 103 103 - < 104 104 - < 105 ≥ 105 

a os critérios de qualidade dados pelos aeróbos totais não se aplicam para determinados alimentos 
fermentados, que são considerados na categoria 5 e a sua aceitabilidade é avaliada com base na aparência, 
odor, textura e teores de microrganismos patogénicos presentes. 

b Nalguns casos, algumas estirpes podem ser patogénicas. 
c Não aplicável aos frutos e vegetais frescos. 
d Aplicável apenas aos peixes e mariscos. 
e Ausente em 25g para alguns alimentos com período de vida útil longo conservados em refrigeração. 
f Quando os teores ultrapassam os 104 UFC/g, o microrganismo deve ser identificado. 
UFC – Unidades Formadoras de Colónias 
NA - Não Aplicável 

 

Caso o processo de verificação revele perda de eficácia do sistema HACCP em vigor, deve 

fazer-se a revisão do mesmo e proceder às modificações necessárias para recuperar a 

máxima eficácia (CCE, 2005). 
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3.3.7 Documentação e registos (7º princípio) 

A aplicação e verificação do sistema HACCP depende da criação e manutenção de registos, 

nomeadamente relacionados com a monitorização, desvios e respectivas acções 

correctivas, ou modificações ao plano HACCP (CAC, 2003). 

Para além destes registos, é fundamental que se reúna toda a documentação relacionada 

com a análise de perigos, determinação dos PCC, determinação dos limites críticos e 

procedimentos no âmbito do plano HACCP (CAC, 2003). 

 

 

3.4 Implementação dos princípios HACCP - numa Unidade 
de Catering 

 

Como referido anteriormente, durante o meu estágio de final de curso estive integrada no 

Departamento de Higiene e Qualidade de uma unidade de catering de aviação (daqui em 

diante referida apenas como “unidade”).  

3.4.1 Descrição do produto 

No que se refere à sua produção, esta unidade caracteriza-se por ter um produto final muito 

variado. Desta forma, a implementação de um sistema de autocontrolo eficaz depende da 

capacidade da equipa HACCP em agrupar as várias refeições que são produzidas de 

acordo com características comuns de produção ou de apresentação final. O objectivo é que 

o produto final considerado para a análise de risco não seja uma refeição, mas um grupo de 

refeições com características comuns. 

Assim sendo, é possível definir dez tipos diferentes de refeições (Figura 7) que se destinam 

a ser servidas nas várias classes (económica, business e/ou tripulação) dos voos das 16 

companhias de aviação clientes.  

A produção de refeições (almoço e jantar) quentes, designadas por hot lunch & dinner 

(HL/D), é a dominante, representando mais de metade da produção total desta unidade 

(Figura 7). Devido a este facto, esta dissertação centrar-se-á neste tipo de refeições, que 

serão consideradas como o produto final.  
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Figura 7: Tipos de refeições produzidas na unidade de catering de aviação. 

 
Legenda: CB – cold breakfast (pequeno-almoço frio); CL/D – cold lunch & dinner (almoço e jantar 

frio); CSNK – cold snack (lanche frio); HB – hot breakfast (pequeno-almoço quente); 
HL/D – hot lunch & dinner (almoço e jantar quente); HSNK – hot snack (lanche 
quente); LM – light meal (refeição leve); MC – morning coffee (café da manhã); MM – 
meals & miscellaneous (vários); SS – sandwich snack (sandes) 

 
 
 

As HL/D podem, por sua vez, ser divididas em quatro grupos, de acordo com o tipo de 

alimentos que incluem. Existem, assim, HL/D de carne, de peixe, de massa (sem carne nem 

peixe) e vegetarianas (Figuras 8 e 9), que são, na sua maioria, sujeitas a processamento 

e/ou transformação nesta unidade. A maior parte da refeições HL/D contém alimentos de 

origem animal, sendo que mais de metade contém carne (carnes vermelhas e de aves) e 

cerca de um terço contém peixe. 
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Figura 8: Tipos de refeições quentes (hot lunch & dinner) produzidas na unidade de catering de 

aviação. 

 
 

 

 

Figura 9: Proporção dos vários tipos de refeições quentes (hot lunch & dinner) produzidas na unidade 

de catering para cada uma das companhias clientes. 

 
Legenda: A a P – companhias de aviação clientes. 

 

A descrição de um produto deve incluir a sua denominação, as matérias-primas utilizadas, 

as características (parâmetros e critérios microbiológicos), as condições de armazenamento, 

o prazo de validade, as condições de utilização e o material de embalagem utilizado 

(ARESP, 2006). 
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Neste caso, o produto em causa são as refeições do tipo HL/D, que podem incluir géneros 

alimentícios de origem animal e vegetal, na sua totalidade sujeitos a processamento e/ou 

transformação na unidade, nomeadamente: 

 Carne de aves; 

 Carnes vermelhas (suíno e bovino); 

 Peixe; 

 Ovoprodutos; 

 Vegetais; 

 Cereais (i.e., massa, arroz); 

 Produtos lácteos (i.e., leite, manteiga, natas); 

 Especiarias e condimentos (i.e., sal, pimenta, entre outros); 

 Água. 

No que diz respeito à conservação do produto final, estas refeições serão mantidas, após 

confecção e arrefecimento, em refrigeração (entre 0 ºC e 5 ºC), até serem reaquecidas a 

bordo pela companhia de transportes aéreos cliente. Após o empratamento, as refeições 

têm uma validade de 24h. 

Uma vez que estas refeições se podem enquadrar, consoante o caso, nas categorias de 

alimentos 2, 3 e 4 (Tabela 4), os parâmetros microbiológicos que servem de critérios de 

aceitabilidade para estas refeições e respectivos limites críticos (qualidade microbiológica 

satisfatória), são: 

 Contagem de aeróbios totais: < 104 UFC/g 

 Enterobacteriaceae: < 102 UFC/g 

 E. coli: < 20 UFC/g 

 L. monocytigenes: < 20 UFC/g ou ausente em 25g 

 Salmonella: ausente em 25g 

 S. aureus: < 20 UFC/g 

 B. cereus: < 103 UFC/g  

 C. perfringens: < 20 UFC/g 

Na Tabela 7 está sumarizada a descrição do produto, de uma forma idêntica à que pode ser 

utilizada para fins de documentação do plano HACCP. 

 

 

 

 



 43

Tabela 7: Descrição das refeições quentes (hot lunch & dinner) produzidas na unidade de catering de 

aviação. 

Denominação do produto HL/D  (hot lunch & dinner) 

Matérias-primas 

Carne de aves 
Carnes vermelhas 
Peixe 
Ovoprodutos 
Vegetais 
Cereais 
Produtos lácteos 
Especiarias e condimentos 
Água 

Categorias 2, 3 e 4 

Características do produto1,2 

Contagem de aeróbios totais: < 104 ufc/g 
Enterobacteriaceae: < 102 ufc/g 
E. coli: < 20 ufc/g 
L. monocytigenes: < 20 UFC/g ou ausente em 25g 
Salmonella: ausente em 25g 
S. aureus: < 20 ufc/g 
B. cereus: < 103 ufc/g 

C. perfringens: < 20 ufc/g 

Condições de armazenamento Refrigeração (entre 0 ºC e 5 ºC) 

Prazo de validade 24h 

Condições de utilização Reaquecimento a bordo pela companhia de 
transportes aéreos cliente 

Material de embalagem a utilizar Alumínio ou cerâmica (consoante a companhia de 
transportes aéreos cliente e/ou classe) 

1 IFCA/IFSA, 2003 
2 Gilbert et al., 2000 

 

3.4.2 Diagrama de fabrico 

Após a descrição do produto que se pretende obter, neste caso refeições HL/D, é 

fundamental elaborar, e confirmar no local, um diagrama de fabrico onde sejam 

contempladas todas as etapas necessárias para a produção desse produto. Um diagrama 

de fabrico possível para produção de refeições HL/D (independentemente do seu tipo) é 

proposto na Figura 10. 

Assim que esteja identificado o produto final, é possível recolher um conjunto de 

informações relacionadas com os alimentos utilizados e perigos a eles associados. Tendo, a 

par desta informação, um fluxograma que indique todas as etapas da produção, pretende-se 

identificar em quais dessas etapas podem ser aplicadas medidas de controlo que se 

mostrem eficazes na eliminação, ou redução para níveis aceitáveis, dos perigos mais 

prováveis, ou seja, pretende-se identificar os pontos críticos de controlo (PCC). 
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Figura 10: Diagrama de fabrico de refeições quentes (hot lunch & dinner) produzidas na unidade de 

catering de aviação. 
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3.4.3 Identificação de perigos e determinação das medidas de controlo 

A caracterização de cada uma das matérias-primas utilizadas nas refeições em estudo é um 

dos factores determinantes no que se refere ao tipo de perigos, em particular os biológicos, 

que podem vir a comprometer a qualidade e segurança do produto final. Sabendo que cada 

microrganismo se multiplica dentro de limites específicos de determinados parâmetros, e 

que alguns destes são intrínsecos aos alimentos como o pH ou aw, é possível identificar 

quais os microrganismos mais prováveis de aparecer em cada um dos géneros alimentícios 

utilizados na refeição. Estas informações resultam da avaliação do risco realizada no âmbito 

da análise de risco. 

Como referido anteriormente, os perigos podem ser biológicos, químicos ou físicos. Em 

relação aos perigos biológicos, existem aqueles que estão directamente relacionados com 

um deteminado género alimentício pelos motivos atrás referidos, enquanto outros estão 

associados à linha de produção (origem nos manipuladores e equipamentos). No primeiro 

caso, a selecção do fornecedor apresenta-se como uma medida de controlo particularmente 

importante.  

Conhecendo as matérias-primas utilizadas e o diagrama de fabrico, foram listados os 

perigos (biológicos, químicos e físicos) que se consideram ser os mais prováveis de poder 

surgir nas refeições HL/D, e respectiva origem (Tabela 8).  

Tabela 8: Presença provável de perigos nas refeições quentes (hot lunch & dinner) produzidas na 

unidade de catering de aviação e sua origem.1,2,3,4,5 

Origem Perigos 

Carnes de aves Biológicos 
Bacillus cereus 
Campylobacter jejuni 
Clostridium perfringens 
Echerichia coli 
Listeria monocytogenes 
Salmonella spp. 
Staphylococcus aureus 
Cryptosporidium parvum 
Giardia lamblia 

Químicos 
Aditivos (nitritos e nitratos) 
Medicamentos de uso veterinário 

  Metais pesados 
Físicos 

1 Forsythe, 2000 
2 Guedes, 2007 
3 Hubbert et al., 1996 
4 ICMSF, 2002 
5 Prescott et al., 2005 
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Tabela 8 (continuação): Perigos prováveis de estar presentes nas refeições quentes (hot lunch & 

dinner) produzidas na unidade de catering de aviação e sua origem.1,2,3,4,5 

Origem Perigos 

Carnes vermelhas Biológicos 
Bacillus anthracis 
Bacillus cereus 
Brucellae 
Clostridium perfringens 
Echerichia coli 
Listeria monocytogenes 
Salmonella spp. 
Staphylococcus aureus 
Vibrio cholerae 
Angiostrongylus cantonensis 
Cryptosporidium parvum 
Echinococcus granulosus 
Giardia lamblia 
Taenidea 
Toxoplasma gondii 
Trichinella spiralis  

Químicos 
Aditivos (nitritos e nitratos) 
Medicamentos de uso veterinário 
Metais pesados 

Físicos 

Peixe Biológicos 
Aeromonas hydrophila 
Listeria monocytogenes 
Salmonella spp. 
Staphylococcus aureus 
Vibrio spp. 
Ciguatera  
Escombróide ou Histamina  

Físicos 

Ovoprodutos Biológicos 
Salmonella spp. 
Shigella spp. 

Físicos 
1 Forsythe, 2000 
2 Guedes, 2007 
3 Hubbert et al., 1996 
4 ICMSF, 2002 
5 Prescott et al., 2005 
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Tabela 8 (continuação): Perigos prováveis de estar presentes nas refeições quentes (hot lunch & 

dinner) produzidas na unidade de catering de aviação e sua.1,2,3,4,5 

Origem Perigos 

Vegetais Biológicos 
Bacillus cereus 
Clostridium botulinum 
Echerichia coli 
Listeria monocytogenes 
Salmonella spp. 
Shigella spp. 
Staphylococcus aureus 
Vibrio cholerae 
Yersinia enterocolitica 
Cryptosporidium parvum 
Echinococcus granulosus 
Fasciola hepatica 
Giardia lamblia 
Toxoplasma gondii 
Micotoxinas 
Vírus da Hepatite A 
Vírus tipo Norwalk 

Químicos 
   Pesticidas 

Físicos 

Cereais Biológicos 
Bacillus cereus 
Staphylococcus aureus  
Aspergillus  
Claviceps purpurea  
Fusarium  
Penicillium spp 

Químicos 
   Pesticidas 

Toxinas naturais 
 Físicos 

1 Forsythe, 2000 
2 Guedes, 2007 
3 Hubbert et al., 1996 
4 ICMSF, 2002 
5 Prescott et al., 2005 
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Tabela 8 (continuação): Perigos prováveis de estar presentes nas refeições quentes (hot lunch & 

dinner) produzidas na unidade de catering de aviação e sua origem.1,2,3,4,5 

Origem Perigos 

Produtos lácteos Biológicos 
Bacillus cereus 
Brucellae 
Campylobacter jejuni 
Clostridium perfringens 
Echerichia coli 
Listeria monocytogenes 
Mycobacterium bovis  
Salmonella spp. 
Shigella spp. 
Staphylococcus aureus 
Coxiella burnetti 
Vírus da Hepatite A 
Vírus tipo Norwalk 
Yersinia enterocolitica 
Cryptosporidium parvum 
Toxoplasma gondii  
Micotoxinas 

Químicos 
Medicamentos de uso veterinário 

Físicos 

Especiarias e condimentos Biológicos 
Bacillus cereus 
Clostridium botulinum 
Clostridium perfringens 
Salmonella spp. 
Staphylococcus aureus 

Químicos 
   Pesticidas 

Toxinas naturais 
Físicos 

1 Forsythe, 2000 
2 Guedes, 2007 
3 Hubbert et al., 1996 
4 ICMSF, 2002 
5 Prescott et al., 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 8 (continuação): Perigos prováveis de estar presentes nas refeições quentes (hot lunch & 

dinner) produzidas na unidade de catering de aviação e sua origem.1,2,3,4,5 
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Origem Perigos 

Água Biológicos 
Campylobacter jejuni 
Echerichia coli 
Listeria monocytogenes 
Shigella spp. 
Streptococcus faecalis 
Vibrio cholerae 
Cryptosporidium parvum 
Cyclospora cayetanensis 
Echinococcus granulosus 
Giardia lamblia 

Químicos 
Metais pesados 

Físicos 

Linha de produção (manipuladores e 
equipamento) 

Biológicos 
Echerichia coli 
Salmonella spp. 
Shigella spp. 
Staphylococcus aureus 
Streptococcus faecalis 
Vírus da Hepatite A 
Vírus tipo Norwalk 
Cryptosporidium parvum 
Echinococcus granulosus 
Giardia lamblia 
Toxoplasma gondii 

Químicos 
Detergentes e Desinfectantes 

Físicos 
1 Forsythe, 2000 
2 Guedes, 2007 
3 Hubbert et al., 1996 
4 ICMSF, 2002 
5 Prescott et al., 2005 

 

Todos os perigos identificados (Tabela 8) podem, consoante as quantidades em que estão 

presentes, constituir um risco para a saúde do consumidor. Serão, por isso, ignoradas as 

especiarias e condimentos uma vez que a quantidade em que são utlizados nestas refeições 

não permite a veiculação de níveis de agentes microbianos suficientes para que ocorra 

toxinfecção alimentar no consumidor; a água não é, igualmente, considerada porque, sendo 

fornecida por uma entidade gestora de sistemas de abastecimento público, está garantida a 

qualidade da água utilizada devendo, apenas, realizar-se análises de verificação baseadas 

nos parâmetros de qualidade da água exigidos (Decreto-Lei nº 306/2007). No que se refere 

aos perigos identificados para os restantes alimentos utilizados, é a relação entre a 

severidade e probabilidade de ocorrência dos mesmos (Tabela 6 e 8) que determina quais 

os que devem ser tidos em consideração aquando da posterior determinação das medidas 
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de controlo eficazes na eliminação, ou redução para níveis aceitáveis, dos mesmos. 

Contudo, havendo disponíveis informações relacionadas com a prevalência e incidência 

destes perigos nomeadamente, e a título de exemplo, em relatórios anuais publicados, a 

nível comunitário, no âmbito do sistema de alerta rápido (RASFF), não existem dados 

baseados em estudos estatísticos de carácter científico sobre a probabilidade de ocorrência 

dos mesmos perigos. Como referido anteriormente, a selecção das medidas de controlo 

deve basear-se na pesquisa em literatura especializada, onde se podem encontrar 

recomendações a este respeito e específicas para determinados géneros alimentícios; desta 

forma, e no que é da responsabilidade da equipa responsável pela implementação do 

sistema HACCP nesta unidade de catering de aviação e para o produto em causa nesta 

dissertação, fica colmatada a falta dos dados sobre a probabilidade de ocorrência dos 

perigos. 

Assim sendo, e com a ajuda do diagrama de fabrico previamente construído (Figura 11), o 

passo seguinte consiste na identificação dos perigos associados a cada etapa do processo 

de fabrico, e das medidas que podem ser aplicadas em cada uma dessas etapas para o 

controlo dos respectivos perigos identificados (Tabela 9).  

 



 51

Tabela 9: Perigos associados a cada etapa do processo de fabrico, medidas preventivas e de controlo que podem ser aplicadas em cada uma dessas 

etapas para o controlo dos respectivos perigos identificados nas refeições quentes (hot lunch & dinner) produzidas na unidade de catering de 

aviação 1,2. 

Etapa do processo de 
fabrico Nº da etapa Perigos Medidas preventivas e de controlo 

Recepção das matérias-
primas 1 

Contaminação e/ou 
multiplicação 
microbiana, química e 
física 

Verificar condições de higiene dos veículos 
Controlo de temperatura das matérias-primas durante o transporte 
Verificar condições de transporte e decarga 
Verificar condições de higiene pessoal 
Verificar integridade das embalagens, rotulagem, prazo de validade 
Realizar exame visual das matérias-primas e medição da temperatura 
(refrigerados). 
Manter a zona de recepção limpa e desinfectada 
Garantir a formação dos manipuladores 

Armazenamento 2,6,9,11,13,15 

Contaminação e/ou 
multiplicação 
microbiana, química e 
física 

Em frio: Controlo da temperatura 
Limpeza e desinfecção regular 
Verificação da integridade da embalagem e rótulo 
Separação das matérias-primas 
Correcta rotação de stocks: first in, first out (FIFO) 

Ambiente: Controlo das condições de humidade, luz, temperatura, presença 
pragas 
Limpeza e desinfecção regular 
Verificação da integridade da embalagem e rótulo 
Separação das matérias-primas 
Correcta rotação de stocks: FIFO 

1 ARESP, 2006 
2 IFCA/IFSA, 2003 
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Tabela 9 (continuação): Perigos associados a cada etapa do processo de fabrico, medidas preventivas e de controlo que podem ser aplicadas em cada 

uma dessas etapas para o controlo dos respectivos perigos identificados nas refeições quentes (hot lunch & dinner) produzidas na unidade de 

catering de aviação 1,2. 

Etapa do processo de 
fabrico Nº da etapa Perigos Medidas preventivas e de controlo 

Lavagem de vegetais 3 

Contaminação e/ou 
multiplicação 
microbiana, química e 
física 

Rejeitar os vegetais com irregularidades 
Lavar em água corrente 
Cumprir as boas práticas de higiene 
Proceder ao correcto armazenamento pós-lavagem 
Manter limpos e desinfectados os equipamentos 
Garantir formação dos manipuladores 

Descongelação 4 

Contaminação e/ou 
multiplicação 
microbiana, química e 
física 

Controlo do tempo e da temperatura 
Proceder ao correcto armazenamento pós-descongelação 
Cumprir as boas práticas de higiene 
Garantir formação dos manipuladores 

Preparação dos alimentos 5 

Contaminação e/ou 
multiplicação 
microbiana, química e 
física 

Correcta separação dos alimentos 
Controlo do tempo e da temperatura 
Executar as tarefas de forma rápida e sem interrupções 
Rejeitar os alimentos com irregularidades 
Cumprir as boas práticas de higiene 
Manter limpos e desinfectados os equipamentos 
Garantir formação dos manipuladores 

Cozedura 7 

Contaminação e/ou 
multiplicação 
microbiana, química e 
física 

Cumprir temperatura e tempo mínimos de cozedura 
Cumprir as boas práticas de higiene 
Manter limpos e desinfectados os equipamentos 
Garantir formação dos manipuladores 

1 ARESP, 2006 
2 IFCA/IFSA, 2003 
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Tabela 9 (continuação): Perigos associados a cada etapa do processo de fabrico, medidas preventivas e de controlo que podem ser aplicadas em cada 

uma dessas etapas para o controlo dos respectivos perigos identificados nas refeições quentes (hot lunch & dinner) produzidas na unidade de 

catering de aviação 1,2. 

Etapa do processo de 
fabrico Nº da etapa Perigos Medidas preventivas e de controlo 

Arrefecimento 8 

Contaminação e/ou 
multiplicação 
microbiana, química e 
física 

Controlo do tempo de arrefecimento 
Garantir arrefecimento rápido 
Cumprir as boas práticas de higiene 
Garantir formação dos manipuladores 

Porcionamento 10 

Contaminação e/ou 
multiplicação 
microbiana, química e 
física 

Controlo do tempo e da temperatura do alimento durante o porcionamento 
Executar tarefa de forma rápida e sem interrupções 
Cumprir as boas práticas de higiene 
Manter utensílios limpos e desinfectados 
Garantir formação dos manipuladores 

Empratamento 12 

Contaminação e/ou 
multiplicação 
microbiana, química e 
física 

Controlo do tempo e da temperatura do alimento durante o empratamento 
Executar tarefa de forma rápida e sem interrupções 
Cumprir as boas práticas de higiene 
Manter utensílios limpos e desinfectados 
Garantir formação dos manipuladores 

Montagem das bandejas 14 

Contaminação e/ou 
multiplicação 
microbiana, química e 
física 

Controlo do tempo e da temperatura do alimento durante a montagem das 
bandejas 
Executar tarefa de forma rápida e sem interrupções  
Cumprir as boas práticas de higiene 
Manter utensílios limpos e desinfectados 
Garantir formação dos manipuladores 

1 ARESP, 2006 
2 IFCA/IFSA, 2003 
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Tabela 9 (continuação): Perigos associados a cada etapa do processo de fabrico, medidas preventivas e de controlo que podem ser aplicadas em cada 

uma dessas etapas para o controlo dos respectivos perigos identificados nas refeições quentes (hot lunch & dinner) produzidas na unidade de 

catering de aviação 1,2. 

Etapa do processo de 
fabrico Nº da etapa Perigos Medidas preventivas e de controlo 

Despacho 16 

Contaminação e/ou 
multiplicação 
microbiana, química e 
física 

Controlo do tempo e da temperatura do alimento durante o despacho 
Executar tarefa de forma rápida e sem interrupções  
Garantir formação dos manipuladores 

Transporte / Carga a bordo 17 

Contaminação e/ou 
multiplicação 
microbiana, química e 
física 

Controlo do tempo e da temperatura do alimento durante o transporte / carga a 
bordo 
Garantir protecção contra contaminação física 
Garantir formação dos manipuladores 

1 ARESP, 2006 
2 IFCA/IFSA, 2003 
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3.4.4 Determinar os PCC e estabelecer os seus limites críticos 

A determinação dos PCC é feita com a ajuda de uma árvore de decisão como a 

apresentada na Figura 6. Assim, para cada etapa do processo indicada no diagrama de 

fabrico (Figura 10) serão feitas, sequencialmente, as perguntas da árvore de decisão, de 

forma a determinar quais dessas etapas são PCC e quais não o são (Tabela 10). 

Seguidamente, é possível completar o fluxograma de fabrico, incluindo a identificação dos 

PCC (Figura 11). 

Como visto anteriormente, o controlo nos PCC é feito com base em critérios para os quais 

são definidos limites críticos baseados nas informações disponíveis em recomendações 

comunitárias, códigos de boas práticas ou artigos científicos. O respeito pelos limites críticos 

deverá ser, posteriormente, garantido nas acções de monitorização e avaliado através das 

acções de verificação, já que quando estes são ultrapassados significa que se perdeu o 

controlo do PCC em causa. 
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Tabela 10: Determinação dos PCC do processo de fabrico das refeições quentes (hot lunch & dinner) produzidas na unidade de catering de aviação. 

Etapa do processo de fabrico Nº da etapa Aplicação da árvore de decisão 

Recepção das matérias-primas 1 

Existem, nesta etapa, medidas de controlo eficazes na eliminação, redução ou manutenção em 
níveis aceitáveis dos perigos identificados? Sim (Tabela 9) 
Esta etapa foi criada especificamente para eliminar, reduzir ou manter os perigos identificados 
em níveis aceitáveis? Não 
A contaminação com os perigos identificados pode atingir níveis inaceitáveis? Sim 
Existe alguma etapa subsequente na qual há medidas de controlo eficazes na eliminação ou 
redução dos perigos identificados para níveis aceitáveis? Sim 

Não é 
PCC 

Armazenamento 2,6,9,11,13,15 

Existem, nesta etapa, medidas de controlo eficazes na eliminação, redução ou manutenção em 
níveis aceitáveis dos perigos identificados? Sim (Tabela 9) 
Esta etapa foi criada especificamente para eliminar, reduzir ou manter os perigos identificados 
em níveis aceitáveis? Sim 

PCC 

Lavagem de vegetais 3 

Existem, nesta etapa, medidas de controlo eficazes na eliminação, redução ou manutenção em 
níveis aceitáveis dos perigos identificados? Sim (Tabela 9) 
Esta etapa foi criada especificamente para eliminar, reduzir ou manter os perigos identificados 
em níveis aceitáveis? Não 

Não é 
PCC 

Descongelação 4 

Existem, nesta etapa, medidas de controlo eficazes na eliminação, redução ou manutenção em 
níveis aceitáveis dos perigos identificados? Sim (Tabela 9) 
Esta etapa foi criada especificamente para eliminar, reduzir ou manter os perigos identificados 
em níveis aceitáveis? Não 
A contaminação com os perigos identificados pode atingir níveis inaceitáveis? Sim 
Existe alguma etapa subsequente na qual há medidas de controlo eficazes na eliminação ou 
redução dos perigos identificados para níveis aceitáveis? Sim 

Não é 
PCC 

Preparação dos alimentos 5 

Existem, nesta etapa, medidas de controlo eficazes na eliminação, redução ou manutenção em 
níveis aceitáveis dos perigos identificados? Sim (Tabela 9) 
Esta etapa foi criada especificamente para eliminar, reduzir ou manter os perigos identificados 
em níveis aceitáveis? Não 

Não é 
PCC 
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Tabela 10 (continuação): Determinação dos PCC do processo de fabrico das refeições quentes (hot lunch & dinner) produzidas na unidade de catering de 

aviação. 

Etapa do processo de fabrico Nº da etapa Aplicação da árvore de decisão 

Cozedura 7 

Existem, nesta etapa, medidas de controlo eficazes na eliminação, redução ou manutenção em 
níveis aceitáveis dos perigos identificados? Sim (Tabela 9) 
Esta etapa foi criada especificamente para eliminar, reduzir ou manter os perigos identificados 
em níveis aceitáveis? Não 
A contaminação com os perigos identificados pode atingir níveis inaceitáveis? Sim 
Existe alguma etapa subsequente na qual há medidas de controlo eficazes na eliminação ou 
redução dos perigos identificados para níveis aceitáveis? Não 

PCC 

Arrefecimento 8 

Existem, nesta etapa, medidas de controlo eficazes na eliminação, redução ou manutenção em 
níveis aceitáveis dos perigos identificados? Sim (Tabela 9) 
Esta etapa foi criada especificamente para eliminar, reduzir ou manter os perigos identificados 
em níveis aceitáveis? Sim 

PCC 

Porcionamento 10 

Existem, nesta etapa, medidas de controlo eficazes na eliminação, redução ou manutenção em 
níveis aceitáveis dos perigos identificados? Sim (Tabela 9) 
Esta etapa foi criada especificamente para eliminar, reduzir ou manter os perigos identificados 
em níveis aceitáveis? Não 

Não é 
PCC 

Empratamento 12 

Existem, nesta etapa, medidas de controlo eficazes na eliminação, redução ou manutenção em 
níveis aceitáveis dos perigos identificados? Sim (Tabela 9) 
Esta etapa foi criada especificamente para eliminar, reduzir ou manter os perigos identificados 
em níveis aceitáveis? Não 

Não é 
PCC 

Montagem das bandejas 14 

Existem, nesta etapa, medidas de controlo eficazes na eliminação, redução ou manutenção em 
níveis aceitáveis dos perigos identificados? Sim (Tabela 9) 
Esta etapa foi criada especificamente para eliminar, reduzir ou manter os perigos identificados 
em níveis aceitáveis? Não 

Não é 
PCC 
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Tabela 10 (continuação): Determinação dos PCC do processo de fabrico das refeições quentes (hot lunch & dinner) produzidas na unidade de catering de 

aviação. 

Etapa do processo de fabrico Nº da etapa Aplicação da árvore de decisão 

Despacho 16 

Existem, nesta etapa, medidas de controlo eficazes na eliminação, redução ou manutenção em 
níveis aceitáveis dos perigos identificados? Sim (Tabela 9) 
Esta etapa foi criada especificamente para eliminar, reduzir ou manter os perigos identificados 
em níveis aceitáveis? Não 

Não é 
PCC 

Transporte / Carga a bordo 17 

Existem, nesta etapa, medidas de controlo eficazes na eliminação, redução ou manutenção em 
níveis aceitáveis dos perigos identificados? Sim (Tabela 9) 
Esta etapa foi criada especificamente para eliminar, reduzir ou manter os perigos identificados 
em níveis aceitáveis? Não 

Não é 
PCC 
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Figura 11: Diagrama de fabrico final de refeições quentes (hot lunch & dinner) produzidas na unidade 

de catering de aviação. 
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Os PCC encontrados foram o armazenamento, a cozedura e o arrefecimento, sendo todas 

as outras etapas do processo de fabrico consideradas PC. Nestes três PCC identificados o 

critério a considerar é a temperatura; contudo, os limites críticos variam consoante o caso.  

O armazenamento que se considera como PCC é o que se realiza em refrigeração e 

congelação. Utilizando como referência a informação recolhida na literatura especializada e 

apresentada anteriormente (Tabela 4), verifica-se que é recomendação da maioria das 

referências consideradas que, independentemente do género alimentício em causa, a 

temperatura de refrigeração seja inferior a 5 ºC, e a de congelação inferior a -18 ºC. 

No caso da cozedura, a escolha dos limites críticos a considerar será feita no sentido da 

maior exigência relativamente à qualidade e segurança do produto final, com o menor 

compromisso das características organolépticas do mesmo, ou seja (Tabela 4):  

 para a carne de aves, deve atingir-se uma temperatura de pelo menos 74 ºC no 

interior da peça (centro térmico), ou 82 ºC se se tratar de peças inteiras, durante a 

cozedura; 

 para as carnes vermelhas, durante a cozedura as peças inteiras devem atingir uma 

temperatura superior a 63 ºC no centro térmico, e no caso de serem picadas devem 

subir aos 80ºC; 

 para o peixe, a temperatura mínima a atingir no centro térmico durante a cozedura 

deve ser de 65 ºC; 

 para os ovos, devem atingir uma temperatura superior aos 71 ºC durante a cozedura; 

 para os produtos lácteos, a temperatura mínima a atingir durante a cozedura deve 

ser de 72 ºC; 

 para o arroz, massa e os vegetais não existe uma temperatura mínima de cozedura 

específica recomendada. 

No que diz respeito ao arrefecimento, a escolha pelo limite crítico recomendado mais 

exigente implicaria a utilização de equipamentos (redutores de temperatura) apropriados de 

elevada potência; desta forma, será considerado um limite crítico menos exigente mas 

adequado à realidade da unidade em estudo, e consiste na promoção do abaixamento da 

temperatura dos 60 ºC para os 10 ºC em 4 horas e dos 60 ºC para os 5 ºC em 6 horas, 

independentemente do alimento em causa (Tabela 4).  
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3.4.5 Estabelecer um sistema de vigilância/monitorização para cada PCC e 
acções correctivas 

Sendo o critério de controlo dos PCC identificados a temperatura, a monitorização implica a 

utilização de equipamento apropriado, nomeadamente de termómetros de sonda ou de 

laser. 

Para proceder à monitorização das temperaturas de armazenamento são utilizados 

termómetros nos equipamentos de frio, que permitem o controlo da temperatura das 

respectivas câmaras (inferior a 5 ºC nas de refrigeração e inferior a -18 ºC nas de 

congelação), cujos valores devem ser registados quatro vezes ao dia. 

No caso da cozedura, a monitorização consiste na verificação da temperatura do processo e 

na medição da temperatura no centro térmico do alimento, utilizando um termómetro de 

sonda. Este procedimento deve ser realizado uma vez em cada ciclo de produção e em 

cada tipo de alimento, pelo manipulador responsável pela etapa, que deverá proceder, 

igualmente, ao registo dos valores obtidos. Se a temperatura estiver abaixo do limite crítico, 

valor este que, como referido anteriormente, varia com o alimento em causa, o processo 

deve ser prolongado até se atingir o objectivo proposto; sempre que, ainda que prolongado 

o processo de cozedura, não se atinja o limite crítico pré-definido, o alimento deverá ser 

eliminado. 

A monitorização do arrefecimento é feita através da medição da temperatura no centro 

térmico do alimento no fim da cozedura, antes de ser colocado no redutor de temperatura, e 

duas horas depois, registando-se os valores obtidos. Este procedimento é realizado pelo 

manipulador responsável pela etapa. Em caso de não-conformidade, se a temperatura no 

centro térmico do alimento não descer para valores inferiores a 10 ºC em 4 horas ou 

inferiores a 5 ºC ao fim de 6 horas, os alimentos em causa devem ser eliminados. 

Todas as etapas que não foram consideradas PCC são PC. Estas, na sua maioria, têm 

definidos limites críticos, procedimentos de monitorização e acções correctivas, tal como os 

PCC, uma vez que o controlo dessas etapas, embora não seja crítico, também é importante.  

Desta forma, na Tabela 11 é apresentado o plano HACCP completo, i.e., inclui não só os 

PCC como os PC para o produto considerado nesta dissertação. 
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Tabela 11: Plano HACCP completo para o processo de fabrico das refeições quentes (hot lunch & dinner) produzidas na unidade de catering de aviação. 

Etapa Limites Críticos Monitorização Acções Correctivas 
Documentos 

Registos 

Recepção das 
matérias-primas PC 

Temperatura do produto: 
- refrigerados: < 8 ºC (superfície) 
- congelados: consistência dura 

Verificação da temperatura de 
superfície dos produtos 
refrigerados e da consistência 
dos produtos congelados, em 
cada lote 

Rejeitar e devolver ao fornecedor as 
matérias-primas que não respeitem 
os limites críticos no momento da 
recepção 

Procedimento 
Folhas de registo 

Armazenamento PCC 

Temperaturas do equipamento de 
frio: 
- refrigerados: < 5 ºC (equipamento) 
- congelados: < - 18 ºC 

Verificação da temperatura 
dos equipamentos de frio, 
quatro vezes ao dia 

Mudar os alimentos de equipamento 
em caso de avaria 
Eliminar os alimentos que fiquem 
expostos a temperaturas que 
desrespeitem os limites críticos  

Procedimento  
(Anexo 7)  

Folhas de registo  
(Anexo 8) 

Lavagem de 
vegetais PC Não se aplicam 

Verificação do estado de 
limpeza dos vegetais no final 
da etapa 

Repetir o processo nos vegetais que 
se apresentem sujos após a lavagem 

Procedimento 
Folhas de registo 

Descongelação PC 
Temperatura do produto: 
< 5 ºC (centro térmico) 
< 8 ºC (superfície) 

Verificar a temperatura dos 
produtos durante o processo 
de descongelação 

Eliminar os produtos que não 
respeitem o limite crítico 

Procedimento 
Folhas de registo 

Preparação dos 
alimentos PC 

Temperatura ambiente: 
< 15 ºC 

Verificar a temperatura das 
zonas onde se faz 
manipulação dos alimentos 

Evitar a manipulação dos alimentos 
por mais de 2h 
Colocar os alimentos em refrigeração 

Procedimento 
Folhas de registo 

Cozedura PCC 
Temperatura do processo: 
> 73 ºC (centro térmico) 

Verificar a temperatura no 
centro térmico dos alimentos 
no fim do processo de 
cozedura 

Prolongar processo de cozedura até 
ser atingido o limite crítico 
Eliminar os produtos para os quais o 
limite crítico não seja respeitado 

Procedimento  
(Anexo 9)  

Folhas de registo  
(Anexo 11) 
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Tabela 11 (continuação): Plano HACCP completo para o processo de fabrico das refeições quentes (hot lunch & dinner) produzidas na unidade de catering 

de aviação. 

Etapa Limites Críticos Monitorização Acções Correctivas 
Documentos 

Registos 

Arrefecimento PCC 

Diminuição da temperatura do 
produto: 
dos 60 ºC para os 10 ºC em 4h 
dos 60 ºC para os 5 ºC em 6h 

Verificar a temperatura no 
centro térmico dos alimentos 
no fim do processo de 
arrefecimento 

Eliminar os produtos para os quais o 
limite crítico não seja respeitado 

Procedimento  
(Anexo 10)  

Folhas de registo  
(Anexo 11) 

Porcionamento PC 
Temperatura ambiente: 
< 15 ºC 

Verificar a temperatura das 
zonas onde se faz 
manipulação dos alimentos 

Evitar a manipulação dos alimentos 
por mais de 2h 
Colocar os alimentos em refrigeração 

Procedimento 
Folhas de registo 

Empratamento PC 
Temperatura ambiente: 
< 15 ºC 

Verificar a temperatura das 
zonas onde se faz 
manipulação dos alimentos 

Evitar a manipulação dos alimentos 
por mais de 2h 
Colocar os alimentos em refrigeração 

Procedimento 
Folhas de registo 

Montagem das 
bandejas PC 

Temperatura ambiente: 
< 15 ºC 

Verificar a temperatura das 
zonas onde se faz 
manipulação dos alimentos 

Evitar a manipulação dos alimentos 
por mais de 2h 
Colocar os alimentos em refrigeração 

Procedimento 
Folhas de registo 

Despacho PC 
Temperatura do produto: 
< 8 ºC (superfície) 

Verificar a temperatura de 
superfície do produto durante 
o despacho 

Eliminar os produtos que não 
respeitem o limite crítico 

Procedimento 
Folhas de registo 

Transporte 
Carga a bordo 

PC 
Temperatura do produto: 
< 8 ºC (superfície) 

Verificar a temperatura de 
superfície do produto durante 
o transporte / carga a bordo 

Eliminar os produtos que não 
respeitem o limite crítico 

Procedimento 
Folhas de registo 
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3.4.6 Estabelecer procedimentos de verificação  

Os procedimentos de verificação têm por objectivo determinar se há conformidade do 

processo com os pré-requisitos estabelecidos, e do produto final com os critérios de 

segurança e qualidade que definem um produto próprio para consumo. 

Neste sentido, a verificação consiste na análise crítica e estatística dos dados obtidos 

através dos registos no âmbito do plano HACCP e de análises microbiológicas em amostras 

aleatórias de matérias-primas, produtos e/ou manipuladores. 

3.4.6.1 Monitorização 

Embora também possa ser feita uma verificação dos PC, já que a correcta implementação 

dos pré-requisitos e boas práticas de higiene nestas etapas é, igualmente, indispensável 

para que o sistema HACCP seja eficaz, serão consideradas, apenas as etapas identificadas 

como PCC, para as quais a verificação é exigência do sistema HACCP. 

Considerando os registos de temperaturas dos PCC referentes aos últimos seis anos (de 

Janeiro de 2002 a Fevereiro de 2008), verifica-se que nesta unidade de catering de aviação: 

 tanto em refrigeração como em congelação, 97,7% das temperaturas de 

armazenamento registadas se encontram abaixo do limite crítico definido para este 

PCC (Figura 12 – A1 e A2), tendo-se verificado uma maior irregularidade no número 

de não-conformidades ao longo dos anos no armazenamento em congelação (Figura 

12 – B1 e B2); 

 99,8% das temperaturas de cozedura registadas se encontram acima do limite crítico 

definido para este PCC (Figura 13 – A), tendo-se verificado um valor residual de não-

conformidades constante ao longo dos anos (Figura 13 – B); 

 99,4% dos binómios tempo/temperatura final no arrefecimento registados se 

encontram abaixo do limite crítico definido para este PCC (Figura 14 – A), tendo-se 

verificado, ao longo dos anos, uma redução na quantidade de não-conformidades 

para valores desprezáveis (Figura 14 – B). 

No que a estes resultados diz respeito, verifica-se que a maioria das não-conformidades se 

ficou a dever à falta de registo da acção correctiva adoptada em caso de temperatura não-

conforme detectada, embora, na realidade, essa acção correctiva tenha sido adoptada. A 

correcção deste tipo de situações passa pela formação dos responsáveis pela etapa em 

causa e pelos registos associados. 
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Figura 12: Verificação do PCC Armazenamento. 
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Figura 12 (continuação): Verificação do PCC Armazenamento. 
 

B1: Armazenamento em congelação 
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Figura 13: Verificação do PCC Cozedura. 
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Figura 14: Verificação do PCC Arrefecimento. 
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3.4.6.2 Análises microbiológicas 

É fundamental incluir a realização de análises microbiológicas ao produto final, ao 

equipamento e aos manipuladores como procedimento de verificação. Desta forma 

pretende-se confirmar se os PCC se mantêm controlados, se os limites críticos dos critérios 

de higiene dos processos são adequados e se, de um modo geral, o sistema de 

autocontrolo se mantém eficaz no sentido de permitir a obtenção de um produto final próprio 

para consumo. 

No que se refere à qualidade microbiológica do produto final, e considerando que as 

refeições quentes (hot lunch & dinner) se enquandram nas categorias de alimentos 2, 3 e 4, 

conforme indicado na descrição do produto (Tabela 7), os parâmetros microbiológicos que 

permitem avaliar a sua aceitabilidade são os apresentados na Tabela 12.  

Tabela 12: Parâmetros de qualidade microbiológica, e respectivos critérios de aceitabilidade, para 

refeições quentes (hot lunch & dinner) produzidas na unidade de catering de aviação 

(Gilbert et al., 2000, adaptado). 

Qualidade microbiológica (UFC/g) 

Parâmetro 
Satisfatória Aceitável Não 

satisfatória
Inaceitável / 

Potencialmente 
perigoso 

Aeróbios totaisa < 104 104 - < 105 ≥ 105 NA 

Enterobacteriaceae < 100 100 - < 103 ≥ 103 NA 

E. coli < 20 20 - < 100 ≥ 100 NA 

L. monocytogenes < 20 20 - < 100 ≥100 NA 

Salmonella spp. Ausente em 25g - - Presente em 25g 

S. aureus < 20 20 - < 100 100 - < 104 ≥ 104 

C. perfringens < 20 20 - < 100 100 - < 104 ≥ 104 

B. cereus < 103 103 - < 104 104 - < 105 ≥ 105 
a  Consideram-se os critérios indicados para alimentos da categoria 2 por serem os mais 

exigentes. 
 

Com base nestes dados, verifica-se que a maioria (92%) das análises realizadas ao produto 

final (HL/D) durante os últimos seis anos (de Janeiro de 2002 a Dezembro de 2007) 

revelaram uma qualidade microbiológica satisfatória para o mesmo, estando apenas 7% das 

amostras analizadas não satisfatórias (Figura 15 – A). 

Duas das amostras analizadas no período de tempo referido foram consideradas aceitáveis 

no que se refere à qualidade microbiológica; os teores de E. coli numa delas e os teores de 

coliformes em ambas justificaram esta classificação (Figura 15 – B). No que diz respeito às 

amostras com qualidade microbiológica não satisfatória, teores não satisfatórios de 

mesófilos justificam esta classificação na maioria (70%) dos casos não satisfatórios, teores 
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não satisfatórios de coliformes servem para justificar cerca de metade dos casos não 

satisfatórios, teores não satisfatórios de E. coli justificam aproximadamente 35% dos casos 

não satisfatórios e teores não satisfatórios de S. aureus justificam esta classificação em 

pouco menos de 20% dos casos não satisfatórios (Figura 15 – C). 

 

Figura 15: Análises microbiológicas. 

 
A: Qualidade microbiológica do produto final. 

Não 
satisfatória

7% (17)
Aceitável
1% (2)

Satisfatória
92% (212)

 
B: Causas de qualidade microbiológica aceitável do produto final. 
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          Nota: os valores nas colunas dizem respeito ao número total de ocorrências, em valor absoluto. 

 

 

E. coli 
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Figura 15 (continuação): Análises microbiológicas. 

 
C: Causas de qualidade microbiológica não satisfatória do produto final. 
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          Nota: os valores nas colunas dizem respeito ao número total de ocorrências, em valor absoluto. 

 

Verifica-se, então, que os produtos finais apresentam qualidades microbiológicas aceitáveis 

ou não satisfatórias devido à presença de microrganismos indicadores da qualidade 

sanitária dos alimentos (mesófilos) e da higiene do processo (coliformes, E. coli e S. 

aureus), não tendo sido detectado nenhum dos microrganismos patogénicos em níveis 

considerados inaceitáveis ou potencialmente perigosos. Assim sendo, a equipa HACCP teria 

de procurar melhorar a qualidade microbiológica das matérias-primas e garantir a adopção 

de boas práticas de higiene na linha de produção (essencialmente através de formação dos 

manipuladores), por forma a ver reduzidos os resultados aceitáveis e não satisfatórios 

apresentados. 

E. coli S. aureus 
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4. Conclusão 
 

Quando se tem por objectivo a produção de alimentos tão seguros que não constituam 

qualquer risco para a saúde humana, o recurso a ferramentas preventivas é o melhor meio 

para atingir esse fim. 

Entre essas ferramentas, conta-se o HACCP, um sistema de autocontrolo que é, 

actualmente, reconhecido como o mais eficaz para a produção de alimentos próprios para 

consumo. A implementação deste sistema ao longo da cadeia alimentar é hoje obrigação 

legal, e imputa responsabilidades a todos os operadores. 

O HACCP não é eficaz por si só. Depende decisivamente da implementação de pré-

requisitos, de entre os quais a aplicação das boas práticas de higiene se mostra 

indispensável. O envolvimento de todos os intervenientes da cadeia alimentar, em particular 

dos manipuladores de géneros alimentícios é, desta forma, incontornável, sendo a base 

para a boa implementação deste sistema. 

Na análise geral que foi feita ao sistema HACCP implementado num catering de aviação, e 

após se ter verificado que a menor qualidade do produto final se deverá maioritariamente a 

falhas na aplicação das boas práticas de higiene, viu-se realçada precisamente a 

importância da sólida implementação dos pré-requisitos e do total envolvimento e sentido de 

responsabilidade dos manipuladores. Assim sendo, é pela formação e sensibilização destes 

elementos da cadeia alimentar que se poderá melhorar os resultados finais obtidos. 

Sendo função da equipa HACCP fazer a gestão do sistema HACCP que pretende ver 

implementado no segmento da cadeia alimentar de que é responsável, é fundamental que 

ela mantenha a sua actuação dirigida, persistente e determinada.  
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Anexo 1: Exemplo de plano de limpeza e desinfecção (parcial), neste caso referente à zona de produção denominada de cozinha quente 

(adaptado do Manual de Qualidade da unidade de catering de aviação). 

Protocolo Equipamento 
a Higienizar Frequência Produto Dosagem Equipamento 

auxiliar Procedimento 

Chão  
(limpeza 
profunda) 

Diária 
D 36 

 

Entre 50 ml a 200 ml por litro 
de água. 
5 a 20 %  (Doseamento 
automático K 1000) 

Mopa  
Pá  
Autolavadora de 
chão 
Esfregão com cabo 
Esfregona 
Balde  

1. Remover os detritos sólidos; 
2. Preparar a máquina com a 

diluição recomendada; 
3. Lavar o chão sempre com a 

aspiração ligada; 
4. Nos locais onde a máquina não 

chega, lavar com o esfregão ; 
5. Enxugar com a esfregona. 

1.1 

Chão  
(limpeza 

manutenção) 

Sempre que 
necessário D 36 

Entre 50 ml a 200 ml por litro 
de água. 
5 a 20 % (Doseamento 
automático K 1000)  

Mopa  
Pá   
Esfregão com cabo 
Esfregona  
Balde 

1. Remover os detritos sólidos; 
2. Lavar o chão com  a esfregona; 
3. Nos locais mais sujos recorrer 

ao uso do esfregão. 

1.2 Painéis Semanal 

D 36 
 

 
D 44 

Entre 50 ml a 200 ml por litro 
de água. 
5 a 20 % (Doseamento 
automático K 1000) 
70 a 100 ppm (Doseamento 
automático K 1000) 

Esponja com cabo 

1. Aplicar D36 com a esponja; 
2. Posteriormente aplicar D44 com 

a esponja. 
 

1.3 Tectos Semanal 

D 36 
 

 
D 44 

Entre 50 ml a 200 ml por litro 
de água. 
5 a 20 % (Doseamento 
automático K 1000) 
70 a 100 ppm (Doseamento 
automático K 1000) 

  

1. Aplicar D36 com a esponja; 
2. Posteriormente aplicar D44 com 

a esponja; 
3. Limpar as grelhas do sistema de 

ventilação com o pano e com D 
36.  
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Anexo 2: Exemplo de folha de registo diário das acções de limpeza e desinfecção de uma 

zona de produção denominada cozinha quente (adaptado do Manual de 

Qualidade da unidade de catering de aviação). 

Data Turno Manhã Turno Tarde 

 
Equipamento a Higienizar 

Hora Rúbrica Hora Rúbrica 

1.1 Chão       

1.5 Lavatórios de mãos      

1.6 Reposição papel/ detergente     

1.7 Reposição de aventais     

1.8 Recolha do lixo     

1.9 Baldes do lixo (lavagem)     

1.10 Portas     

1.11 Mesa dos condimentos     

1.12 Balança de 15 Kg     

1.13 Mesas      

1.14 Câmara  C11     

1.15 Câmara  C12     

1.16 Câmara  C13     

1.17 Câmara  C14     

1.18 Câmaras de arrefecimento rápido (2)     

1.19 Grelhador (1)       

1.20 Basculantes (3)     

1.21 Fogão (1)     

1.22 Fornos  (2)     

1.23 Fritadeira     

1.24 Mesa de apoio  fritadeira     

1.25 Gratinador     

1.26 Armário do gás/tubagem     

1.28 Carros de prateleiras (2 ou 3 por dia)     

1.29 Copa – chão      

1.32 Copa – máquina Hildbrant     

1.34 Copa – lavatório     

1.35 Copa – Fitas plásticas     

1.38 Vidros     
      

1.1 Chão (limpeza profunda)     

1.2 Paredes     
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Anexo 3: Limites de crescimento microbiano (temperatura, pH e aw) (Forsythe, 2000, p.39, 

adaptado). 

 

Microrganismo Actividade da água 
mínima (aw) pH Temperatura (ºC) 

A. hydrophila 0,970 7,2 - 0,1 – 42,0 

B. cereus 0,930 4,3 – 9,3 4,0 – 52,0 

B. stearothermophilus - 5,2 – 9,2 28,0 – 72,0 

C. jejuni 0,990 4,9 – 9,5 30,0 – 45,0 

C. perfringens 0,945 5,0 – 9,0 10,0 – 52,0  

E. coli 0,935 4,0 – 9,0 7,0 – 49,4 

Lactobacillus spp. 0,930 3,8 – 7,2 5,0 – 45,0  

L. monocytogenes 0,920 4,4 – 9,4 - 0,4 – 45,0  

Salmonella spp. 0,940 3,7 – 9,5 5,0 – 46,0 

Shigella spp. 0,960 4,8 – 9,3 6,1 – 47,1 

S. aureus 0,830 4,0 – 10,0  7,0 – 50,0  

V. cholerae 0,970 5,0 – 10,0 10,0 – 43,0  

V. parahaemolyticus 0,936 4,8 – 11,0  5,0 – 44,0  

V. vulnificus 0,960 5,0 – 10,0  8,0 – 43,0 

Y. enterocolitica 0,945 4,2 – 10,0  - 1,3 – 45,0  
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Anexo 4: Valores de pH específicos de diversos alimentos (Forsythe, 2000, p.40-41, 

adaptado). 

pH Alimento pH 

Baixa acidez (pH 5,5 - 7,0) Ovos inteiros 7,1 - 7,9 

 Ovos congelados 8,5 - 9,5 

 Leite 6,3 - 8,5 

 Queijo Camembert 7,44 

 Queijo Cheddar 5,9 

 Queijo Roquefort 5,5 - 5,9 

 Bacon 5,6 - 6,6 

 Carne vermelha 5,4 - 6,4 

 Presunto 5,9 - 6,1 

 Vegetais enlatados 5,4 - 6,4 

 Galinha 5,6 - 6,4 

 Peixe 6,6 - 6,8 

 Crustáceos 6,8 - 7,0 

 Leite  6,3 - 6,5 

 Manteiga 6,1 - 6,4 

 Batatas 5,6 - 6,2 

 Arroz 6,0 - 6,7 

 Pão 5,3 - 5,8 

Média Acidez (pH 4,5 - 5,3) Vegetais fermentados 3,9 - 5,1 

 Queijo Cottage 4,5 

 Bananas 4,5 - 5,2 

Ácido (pH 3,7 – 4,5) Maionese 3,0 - 4,1 

 Tomates 4,0 

Muito ácido (pH < 3,7) Pickles em conserva 3,0 - 3,5 

 Chucrutes 3,3 - 3,1 

 Frutas cítricas 3,0 - 3,5 

 Maçãs 2,9 - 3,3 
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Anexo 5: Valores de actividade da água (aw) específicos de diversos alimentos (Forsythe, 

2000, p.40, adaptado). 

Faixa de 
actividade da 

água (Aw) 
Alimentos 

0,95 - 1 Alimentos  altamente perecíveis: carne, vegetais, peixe, leite 
Frutas frescas e enlatadas 
Linguiça cozida e pão 
Alimentos contendo  mais que 40%  de sacarose ou 7% NaCl 

0,91 – 0,95 Alguns queijos (Cheddar) 
Carne curada (presunto) 
Alguns sumos de fruta concentrados 
Alimentos contendo 55% de sacarose ou 12% de NaCl 

0,87 - 0,91 Enchidos fermentados (salames), bolos esponjosos, queijos 
desidratados, margarina 
Alimentos contendo 65% de sacarose ou 15% de NaCl 

0,80 – 0,87 A maioria dos sumos de frutas concentrados, leite açucarado e 
condensado, xarope de chocolate, xarope de frutas, farinha, arroz, 
grãos contendo 15-17% de humidade, bolo de fruta 

0,75 – 0,80 Geleia, marmelada, massapão, frutas cristalizadas 

0,65 – 0,75 Aveia, papas, gelatina, açúcar de cana-de-açucar, nozes 

0,60 – 0,65 Frutos secos, alguns caramelos e toffees, mel 

0,50 – 0,60 Talharim, esparguete 

0,40 – 0,50 Ovo em pó 

0,30 – 0,40 Bolachas, biscoitos 

0,20 – 0,30 Leite em pó, vegetais desidratados, flocos de milho 
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Anexo 6: Tempos de permanência a temperaturas específicas para que a segurança dos 

alimentos seja garantida (Forsythe, 2000, p.41-42, adaptado). 

 

Temperatura (C) Segurança Qualidade 

54,4 
↑ 

37,8 

 
4 h 

 
2 h 

35,0 5 h 2,5 h 

32,2 6 h 3 h 

29,4 7 h 3,5 h 

26,7 8.5 h 4 h 

23,9 11 h 5,5 h 

21,1 14 h 7 h 

18,3 18 h 9 h 

15,6  1 dia 12 h 

12,8 1,5 dia 18 h 

10,0 2,5 dias 30 h 

7,2 5 dias 2,5 dias 

5,0 10 dias 5 dias 

4,4 13 dias 6,5 dias 

1,7 30 dias 15 dias 

0,0 60 dias 30 dias 
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Anexo 7: Exemplo de procedimento para o controlo do PCC referente ao armazenamento 
(adaptado do Manual de Qualidade da unidade de catering de aviação). 

 
 

CONTROLO DIÁRIO DAS TEMPERATURAS DAS CÂMARAS 
 

1. OBJECTIVO 

Controlo diário das temperaturas das câmaras, por forma a garantir que os alimentos se 

encontram armazenados a uma temperatura que permita controlar o desenvolvimento 

microbiano.  

2. DESTINATÁRIOS 

Compras 

Despensa 

Produção 

Cozinha Quente 

Make & Pack 

Despacho 

Operações 

Controlo 

3. PROCEDIMENTO 

3.1 O controlo da temperatura das câmaras tem de ser feito com um intervalo máximo de 8 

horas. Registar uma vez ao dia as temperaturas das câmaras na folha de registo PCC 2 

ARMAZENAMENTO A FRIO, sabendo que os outros registos são garantidos pelo 

computador; 

3.2 Ter em atenção que: 

• Temperaturas de refrigeração: 0 – 5ºC; 

• Temperaturas de congelação: máx. – 18ºC; 

• Temperatura ambiente: máx. 15ºC. 

3.3 Na folha de registo acima mencionada (PCC2) existe uma coluna para se confirmar a 

separação que tem que existir entre alimentos crús e entre alimentos crús e alimentos 

processados. 

3.4 Acções correctivas 
1. EM USO – Fechar a porta  

Quando: 

 a câmara está a ser utilizada, e a temperatura da câmara é superior a 5ºC ou a -

18ºC, conforme se trate de uma câmara de refrigeração ou de congelação. 

2. PORTA ABERTA – Fechar a porta 

Quando: 

 a porta da câmara está mal fechada ou foi esquecida aberta, e a temperatura da 

câmara é superior a 5ºC ou a -18ºC, conforme se trate de uma câmara de 

refrigeração ou de congelação. 
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3. AVARIA E ALERTAR A MANUTENÇÃO  

– Verificar imediatemente a temperatura da superfície do alimento;  

– Chamar a manutenção ou contactar o responsável das operações, avisando sempre 

o responsável do departamento. 

3.1. Medir a temperatura de superfície do alimento de 15 em 15 minutos 

Quando: 

 a temperatura da câmara de refrigeração é superior a 5ºC e a temperatura 

da câmara de congelação é superior a -18ºC, sem que se detecte a causa 

do problema; 

 a manutenção prevê que o problema seja de resolução rápida e que a 

temperatura de superfície do alimento não ultrapassa os 8ºC se permanecer 

na câmara em causa. 

3.2. Colocar alimentos noutra câmara 

Quando: 

 a temperatura da câmara de refrigeração é superior a 5ºC e a temperatura 

da câmara de congelação é superior a -18ºC, sem que se detecte a causa 

do problema; 

 a manutenção prevê que o problema seja de resolução morosa e que a 

temperatura de superfície dos alimentos refrigerados venha a ser superior a 

8ºC se permanecerem na câmara em causa; 

 a manutenção prevê que o problema seja de resolução morosa e que os 

alimentos congelados venham a apresentar sinais de descongelação se 

permanecerem na câmara em causa. 

3.3. Processar alimento 

Quando: 

 a temperatura da câmara de refrigeração é superior a 5ºC e a temperatura 

da câmara de congelação é superior a -18ºC, sem que se detecte a causa 

do problema; 

 os alimentos refrigerados apresentam temperatura de superfície acima dos 

8ºC; 

 os alimentos congelados apresentam sinais de descongelação ou estão 

descongelados há menos de 24 horas (proceder como se fossem alimentos 

refrigerados). 

3.4. Eliminar alimentos e registar desperdício 

Quando: 

 a temperatura da câmara de refrigeração é superior a 5ºC e a temperatura 

da câmara de congelação é superior a -18ºC, sem que se detecte a causa 

do problema; 

 os alimentos refrigerados apresentam temperatura de superfície acima dos 

15ºC; 

 os alimentos congelados apresentam sinais de descongelação ou estão 

descongelados há tempo indeterminado. 
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Anexo 8: Exemplo de folha de registo do PCC referente ao armazenamento (adaptado do 

Manual de Qualidade da unidade de catering de aviação). 

 
 
 
 

ARMAZENAMENTO EM FRIO 

 CÂMARA Nº____________     MÊS: ______________________

 EXISTE SEPARAÇÃO? (*)

 
DIA HORA TEMP. (ºC) 

SIM NÃO 
ACÇÃO 

CORRECTIVA ASSINATURA 

 1             

 2             

 3             

 4             

 5             

 6             

 7             

 8             

 9             

 10             

 11             

 12             

 13             

 14             

 15             

 16             

 17             

 18             

 19             

 20             

 21             

 22             

 23             

 24             

 25             

 26             

 27             

 28             

 29             

 30             

 (*) Separação entre os diferentes alimentos crús e separação entre alimentos crús e processados. 
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Anexo 9: Exemplo de procedimento do PCC referente à cozedura (adaptado do Manual de 
Qualidade da unidade de catering de aviação). 

 
 

COZEDURA 

 

1. OBJECTIVO 

Garantir que durante a cozedura são atingidas as temperaturas de cozedura necessárias 
para reduzir/eliminar os teores microbianos nos alimentos, com vista à segurança alimentar. 

 
2. DESTINATÁRIOS 

Produção 
Cozinha Quente 
Make & Pack 

 
3. PROCEDIMENTO 

3.5 Temperaturas de cozedura 

Aves 

Carnes vermelhas, aves, peixe e marisco picados 

Recheios de carnes vermelhas, aves, peixes ou marisco 

Ovos não pasteurizados ou alimentos que os contenham 

Temperatura 
interna igual ou 
superior a 75ºC 

Carne vaca, borrego, peças inteiras (serviço especial)  que não 
sejam re-aquecidos antes de serem servidos 

Temperatura 
interna igual ou 
superior a 63ºC 

Carnes, peixes ou mariscos com excepção dos mencionados no 
ponto anterior 

Temperatura 
interna igual ou 
superior a 65ºC 

Carne vaca, borrego, peças inteiras (serviço especial)  que 
sejam re-aquecidos antes de serem servidos 

Mudança de cor 
na superfície da 
peça 

Molhos, sopas e guisados/estufados Ferver 

 

Utilizar termómetro de sonda para verificar a temperatura interna dos alimentos. 
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3.6 Preencher a folha de registos  

              Cozinha Quente 

PCC 3 + 4 COZEDURA E ARREFECIMENTO, na zona respeitante ao PCC 3; 

Refeitório 

PCC 3 + 3.2 COZEDURA E CONSERVAÇÃO A QUENTE, na zona respeitante ao 
PCC 3. 

3.7 Acções correctivas 

PCC 3: 

1. Prolongar cozedura 
Quando: 

 a temperatura interna do alimento não tiver atingido o mínimo exigido; 
 não tiver ocorrido mudança de cor da superfície, nos casos em que se aplica; 
 não tiver havido ebulição, nos casos em que se aplica. 

3.8 Acções preventivas 

• Formação 
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Anexo 10: Exemplo de procedimento do PCC referente ao arrefecimento (adaptado do 
Manual de Qualidade da unidade de catering de aviação). 

 

 
ARREFECIMENTO 

 
1. OBJECTIVO 

Garantir que os alimentos, depois de cozidos, são rapidamente arrefecidos de forma a 
evitar desenvolvimento microbiano durante o arrefecimento. 

 
2. DESTINATÁRIOS 

Produção 
Cozinha Quente 
Make & Pack 

 
3. PROCEDIMENTO 

3.9 Arrefecimento  

• Após a cozedura os alimentos devem ser rapidamente arrefecidos; 

• Colocar os alimentos em placas de inox, de uma forma bem dispersa, ou em 
gastronorms cheias, no máximo, até 2/3 da sua altura; 

• Garantir que a temperatura dos alimentos diminui: 
o dos 60ºC até 10ºC em 4 horas  
o dos 60ºC até 5ºC em 6 horas  

• Registar o tempo e a temperatura ao: 
o Início 
o Após duas horas (máx 21 ºC), quando necessário 
o Fim 

• Preencher a folha de registos PCC 3 + 4 COZEDURA E ARREFECIMENTO, na 
zona respeitante ao PCC 4, para os seguintes alimentos: 

o Aves 
o Carnes vermelhas, aves, peixe e marisco picados 
o Recheios de carnes vermelhas, aves, peixes ou marisco 
o Ovos não pasteurizados ou alimentos que os contenham 
o Carne vaca, borrego, peças inteiras (serviço especial)  que não sejam re-

aquecidos antes de serem servidos 
o Carnes, peixes ou mariscos com excepção dos mencionados no ponto 

anterior 
o Carne vaca, borrego, peças inteiras (serviço especial)  que sejam re-

aquecidos antes de serem servidos 
o Molhos, sopas e guisados/estufados 
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• Deve-se colocar uma placa de inox vazia na prateleira superior dos carros de 
rodas, para evitar que algum gotejo ou sujidade, vinda do sistema de frio caia nos 
alimentos (contaminações cruzadas); 

• Só é permido o acesso ao redutor de temperatura a elementos da Cozinha 
Quente. Os outros departamentos terão de solicitar à Cozinha Quente os 
alimentos que necessitem, e é esta que os dispensa. 

3.10  Acções correctivas 

PCC 4: 

1. Mudar para gastronorm mais baixa ou optar por método alternativo de arrefecimento 
(e.g. banhos de gelo) 
Quando: 

 a temperatura não diminui dentro dos intervalos estipulados e a anomalia é 
detectada às 2 horas. 

2. Repetir cozedura 
Quando: 

 a temperatura não diminui dentro dos intervalos estipulados. 

3. Eliminar alimento e registar desperdício 
Quando: 

 a temperatura não diminui dentro dos intervalos estipulados e o arrefecimento 
teve início há mais de 6 horas. 

3.11 Acções preventivas 

• Reavaliar processo de arrefecimento 

• Formação 
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Anexo 11: Exemplo de folha de registo dos PCC referente à cozedura e arrefecimento (adaptado do Manual de Qualidade da unidade de 
catering de aviação). 

 
 

COZEDURA E ARREFECIMENTO 

DATA: _____/_____/_____ 
  

COZEDURA (PCC 3) ARREFECIMENTO (PCC 4) 

ENTRADA SAÍDA  PRODUTO TEMP. 
ºC FERVEU ACÇÃO 

CORRECTIVA ASSINATURA 
HORA TEMP. 

ºC HORA TEMP. 
ºC 

ACÇÃO 
CORRECTIVA RÚBRICA 
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