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RESUMO 

Este trabalho teve como objectivo validar medidas de controlo de qualidade aplicadas em 

unidades de restauração, de forma a demonstrar se o sistema implementado permite obter 

produtos seguros. 

Para validar as medidas, foram utilizados os resultados obtidos das análises microbiológicas 

feitas a amostras de refeições/saladas recolhidas em 75 unidades de restauração, nos dois 

primeiros trimestres de 2010. No total de 132 análises realizadas, obtiveram-se 12,1% de 

resultados insatisfatórios e verificou-se que os alimentos com mais não conformidades 

foram os alimentos pertencentes ao Grupo 1 (alimentos confeccionados). Os alimentos 

pertencentes aos Grupos 2 e 3 também apresentaram valores insatisfatórios, embora em 

menor número. Obtiveram-se 87,9% de resultados conformes, valor acima do objectivo 

prático estabelecido de 85%, o que permite comprovar a adequação das medidas de 

controlo aplicadas nas unidades de restauração consideradas. 

As causas de não conformidade microbiológica, poderão estar associadas à incorrecta 

aplicação de binómios tempo/temperatura  durante a confecção, ao desrespeito pelos 

requisitos exigidos na desinfecção dos vegetais e, eventualmente, a outras causas, 

nomeadamente contaminações cruzadas e falhas humanas. 
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ABSTRACT 

This study aimed to validate quality control measures applied in several restaurants in order 

to demonstrate whether the implemented system allows obtaining safe products. 

To validate these measurements microbiological tests were done in samples of meals and 

salads. The samples were collected in 75 restaurants/catering units during the first two 

semesters of 2010. A total of 132 tests were performed and 12,1% unsatisfactory results  

were obtained. These results show that the groups which are more susceptible to 

contamination were in Group 1 (food made), followed by Group 2 (foods made with raw 

ingredients) and Group 3 (salads / raw vegetables or fruits). However, the target set (85%) 

was exceeded to 87.9% which allows proving the adequacy of applied control measures. 

The microbiological causes of non-compliance, may be linked to incorrect application of 

temperature/time binomial during cooking, disregard for the requirements for the vegetable’s 

disinfection, and possibly other causes, such as cross-contamination and human error.  
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EXTENDED ABSTRACT 

This study was born from the growing concern of catering establishments to ensure the 

production of safe food for consumers. 

In these units the variety of cooked dishes becomes the whole process even more complex. 

Thus, it is important that these institutions make use of preventive tools (such as HACCP) 

capable of anticipating and controlling hazards by applying combinations of appropriate 

control measures.  

The validation activity it’s based on observation and on scientific and technical research. 

Within this study, were used and analyzed only the results of the microbiological analysis of 

samples of ready to eat foods collected in 75 catering units (samples that are associated with 

PCC4 and PPRO1 and corresponding, respectively, for the cook food and vegetable’s 

disinfection), since, according to ISO 22000:2005 only control measures of CCPs and 

PPROs need validation. 

Only 12.1% of the 132 microbiological tests performed in the first two quarters of 2010 

exceeded the microbiological limits. These results will be interpreted and evaluated in order 

to understand what are the causes that lead the potential failure of PPRO1 and PCC4. 

The instruments used in the result’s analysis were the INSA Values Guide - guidelines that 

establishes that food is divided into three groups: Group 1 (cooked food), Group 2 (food 

made with raw ingredients) and Group 3 (salads, vegetables or fruits). The most susceptible 

group was Group 1, followed by Groups 2 and 3.  

The responsible microorganisms for unsatisfactory results are coliform bacteria and 

microorganisms at 30 º C, with a total of 16 unsatisfactory results. 

 Considering each group and the identified microorganisms were listed some causes of 

microbiological contamination that may have been responsible for non compliance: breach in 

good practices, disregard for PCC4 and PPRO1. 

According to microbiological results of smears performed on subjects (83% compliance) and 

equipment (89.3% compliance) it was found that good handling practices and sanitation were 

accurately accomplished. Therefore, the disrespect for these prerequisites isn’t the main 

cause for obtaining unsatisfactory values. Only a serious failure of good practice could lead 

to an initial contamination, which promoted the ineffectiveness of PCC4 or PPRO1.  

Eliminating the possibility that the failures in the good practices are determinant only stands 

the conclusion that the occurrence of failures in PCC4 and / or PPRO1 decisively contributed 

to the results obtained. However, that disrespect for PCC4 occurred in Groups 1 and 2, and 
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considering that the food in Group 1 had the highest number of non-compliant results , 

automatically, is reasonable to argue that disregard by this CCP was crucial cause for 

unsatisfactory values (PPRO1 is common to Groups 2 and 3 which had fewer non-compliant 

results). 

According to the results it’s clear that the occurrence of gaps in PPRO1 and especially in 

PCC4 were the most probable causes to the obtained results. However, in some cases, 

failures occur in good practices after cooking, may have contributed to these results, such as 

cross-contamination and human error. 

General, the high level of compliance (87.9%)  in microbiological analysis of fast food 

samples shows that the control measures applied in catering establishments  considered in 

the study are satisfactory. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, têm sido notórias as alterações ao nível dos hábitos alimentares, bem 

como no tipo de alimentos que o consumidor procura. Os factores que mais contribuíram 

para estas alterações foram sobretudo factores económicos e sócio - culturais. Dentro do 

conjunto de factores destacam-se (Baptista & Antunes, 2005): 

• O crescimento da população em meios urbanos; 

• A distância e consequente tempo médio de deslocação entre a residência e o local 

de trabalho ou escola; 

• O aumento da percentagem de mulheres no mercado de trabalho; 

• O aumento do poder de compra; 

• As preocupações dietéticas. 

Face a estas mudanças, o conceito e as formas de restauração têm sofrido profundas 

alterações, no sentido de se adaptarem às novas necessidades do mercado, procurando 

satisfazer o cliente com uma refeição que reúna qualidade sensorial, nutricional e 

principalmente qualidade higio-sanitária (Sánchez et al., 2008). 

Devido à evolução que a restauração tem sofrido ao longo dos anos, hoje em dia, é possível 

classificar estes estabelecimentos de acordo com diferentes ópticas, tais como: tipo de 

cliente, a forma de trabalho, a tecnologia aplicada e o tipo de produtos que utilizam. De 

acordo com a primeira perspectiva, ou seja, o tipo de cliente, é possível distinguir dois tipos 

de restauração (Baptista & Linhares, 2005): 

• Restauração comercial:  corresponde aos estabelecimentos que estão abertos a 

todo o tipo de clientes e cuja frequência depende apenas da selecção feita por parte 

do cliente (por exemplo, é o caso dos restaurantes, take-way, empresas de catering, 

etc.) 

• Restauração social:  corresponde aos estabelecimentos cujos clientes são fixos, 

quer em número quer em frequência (por exemplo, é o caso dos refeitórios das 

escolas e hospitais.) Este tipo de restauração ajusta a sua actividade, menus e 

quantidades ao tipo de volume de população que cada um serve. 

1.1. Caracterização da actividade de restauração 

1.2. Enquadramento do sector da restauração
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O Codex Alimentarius foi criado em 1963 pela Codex Alimentarius Comission (CAC), numa 

colaboração entre a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 

e a Organização Mundial da Saúde (OMS). O Codex é formado por uma colectânea de 

documentos que está agrupada em dois grandes grupos: as normas alimentares e as 

disposições de natureza consultiva (Baptista et al., 2003). 

Desde 1969, a CAC publicou aproximadamente 50 códigos de Boas Práticas, sendo o 

primeiro, o CAC/RCP-1-Código internacional de Práticas Recomendadas para Princípios 

Gerais de Higiene Alimentar (CAC, 1999a). O CAC/RCP-1 (CAC, 1999a) sofreu três 

revisões em 1999, altura em que lhe foi incorporado, em anexo, a descrição da metodologia 

HACCP (Baptista et al., 2003). 

Com o objectivo de reforçar e aumentar a protecção e confiança dos consumidores, a União 

Europeia adoptou a Directiva Nº93/43/CEE. Esta directiva torna obrigatória a aplicação do 

sistema Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) e foi transposta para a 

legislação nacional por via dos Decreto-Lei Nº67/98 e Nº 425/99. O Decreto-Lei Nº67/98 

expressa no seu Artigo 3º que “As empresas do sector alimentar devem identificar todas as 

fases das suas actividades de forma a garantir a segurança dos alimentos e zelar pela 

criação, aplicação, actualização e cumprimento de procedimentos de segurança 

adequados.” 

Com a livre circulação dos géneros alimentícios no mercado único europeu e face às 

sucessivas crises alimentares, as entidades comunitárias sentiram a necessidade de criar 

mecanismos de segurança alimentar. Nesse sentido, foi elaborado o Livro Branco e criado 

um conjunto de regulamentos comunitários. 

Em 2004, foi criado um conjunto de regulamentos comunitários no sentido de se modernizar 

algumas normas contidas em várias Directivas criadas entre 1964 e 1994. Esse conjunto 

inclui os seguintes Regulamentos: 

• Regulamento (CE) nº 852/2004: estabelece as regras gerais destinadas aos 

operadores das empresas do sector alimentar no que diz respeito à higiene dos 

géneros alimentícios. Este documento pressupõe a adopção dos princípios da 

análise dos perigos e do controlo dos pontos críticos. 

• Regulamento (CE) nº 853/2004: estabelece regras específicas de higiene aplicáveis 

aos géneros alimentícios de origem animal. 

1.3. Legislaçã o alimentar
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• Regulamento (CE) nº 854/2004: estabelece regras específicas de organização dos 

controlos oficiais de produtos de origem animal destinados ao consumo humano. 

Em 2005 é criado o Regulamento (CE) nº 2073/2005, que estabelece os critérios 

microbiológicos relativos a certos microrganismos em géneros alimentícios e as regras de 

execução a cumprir pelos operadores do sector alimentar. No entanto, em 2007 é publicado 

o Regulamento (CE) 1441/2007 que veio alterar o Regulamento (CE) 2073/2005. 

Actualmente, os perigos alimentares são diferentes dos do passado, onde os alimentos 

eram produzidos, preparados e consumidos num círculo restrito, facilitando a identificação 

desses perigos, cujas consequências eram mais limitadas no espaço e no tempo (Afonso, 

2008).  

Ao longo dos anos, tem-se apostado em disponibilizar uma variedade de alimentos capaz de 

responder às novas exigências, necessidades e hábitos alimentares da sociedade. No 

entanto, esta urgência de evoluir contribuiu para que a cadeia alimentar se tornasse mais 

complexa, aumentando a probabilidade de contaminação dos alimentos, do 

desenvolvimento de agentes patogénicos e da introdução de novos perigos.  

Diariamente ocorrem em todos os países, desde os mais aos menos desenvolvidos, casos 

de doenças de origem alimentar. No entanto, a maioria desses casos não são reportados e 

por isso é difícil conhecer a verdadeira realidade deste problema. Por ano, estima-se que 

cerca de um terço da população dos países desenvolvidos seja afectada por doenças de 

origem alimentar (WHO/FAO, 2002a). 

A Food Agriculture Organization, da World Health Organization (FAO/WHO) admitiu que as 

doenças de origem alimentar provocadas por perigos microbiológicos são um problema em 

pleno crescimento (WHO/FAO, 2002b). A mesma situação sucede para os perigos de 

origem química que, actualmente, constituem uma preocupação devido à incorrecta 

utilização de produtos químicos, tais como os aditivos alimentares, pesticidas, 

medicamentos veterinários e outros (WHO/FAO, 2002a). 

As principais fontes de informação sobre doenças de origem alimentar provêm de redes de 

controlo e vigilância da saúde pública. No entanto, apenas uma pequena parte destas 

doenças chega ao conhecimento do serviço de saúde e só algumas são investigadas. 

Estima-se que os dados reportados representem menos 10% da real incidência (Santos & 

Cunha, 2007).  

1.4. Segurança alimentar

1.5. Doenças  de origem alimentar na Europa
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De acordo com a Euriopean Food Safety Authority (EFSA), no ano de 2008, foram 

reportados 5.332 surtos de doenças de origem alimentar. Os surtos envolveram 45.622 

pessoas das quais, 6.320 foram hospitalizadas e 32 não resistiram (EFSA, 2010). 

Segundo a informação disponível, a EFSA afirma que em 2008 a Salmonella foi uma vez 

mais o principal agente responsável pelos surtos de origem alimentar Para além da 

Salmonella outros agentes contribuíram para a ocorrência de surtos, embora em menor 

número, foi o caso dos vírus, toxinas bacterianas e Campylobacter. Os principais alimentos 

responsáveis pela transmissão desses agentes foram os ovos em natureza e ovoprodutos, 

carne de porco, refeições de buffet e produtos de panificação (EFSA, 2010).  

Segundo alguns dados recolhidos pela European Union Risk Analysis Information Network 

Food Safety (EU-RAIN), na Europa, o consumo de alimentos não seguros aumentou 

consideravelmente entre 1999 e 2000 comparativamente com o período de 1993-1998. Esse 

aumento ocorreu em locais de consumo como (Veiros et al., 2009): 

• Restaurantes, hotéis e bares (aumentou 30%); 

• Escolas (aumentou 7%); 

• Cantinas (aumentou 8%); 

• Serviços de catering (aumentou 53%); 

• Domicílio (aumentou 36%). 

Os dados contidos na tabela que se segue (Tabela 1), resultam do relatório emitido pela 

EFSA no ano de 2006. No ano referido foram notificados 13 casos de doenças de origem 

alimentar em Portugal. Do número total de indivíduos afectados pelos agentes causais, 177 

apresentaram sintomas de doença, das quais 54 resultaram em hospitalizações, não 

ocorrendo qualquer situação de morte (EFSA, 2006). 

Os agentes causais que mais contribuíram para os casos de doenças de origem alimentar 

notificados em Portugal em 2006, foram os Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Clostridium perfringens e Bacillus cereus. No geral, estes agentes estavam associados a 

alimentos de origem animal confeccionados (p.ex. carne de vaca, frango, peixe e marisco), 

que na sua maioria eram acompanhados por vegetais (Tabela 1). 

 De acordo com a tabela, os locais associados a um maior número de surtos, foram as 

cantinas, instituições (lares e creches), domicílios e ambiente de festa. Os factores que 

1.6. Doenças de origem alimentar em Portugal



VALIDAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLO DE QUALIDADE EM UN IDADES DE RESTAURAÇÃO COLECTIVA 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ENGENHARIA ALIMENTAR - S ara Timóteo 

5 
 

contribuíram para a contaminação dos alimentos consumidos estão associados a más 

práticas adoptadas nos locais de consumo considerados. Essas más práticas englobam 

deficiências ao nível da manipulação e preparação dos alimentos, bem como falhas nas 

temperaturas de refrigeração e de reaquecimento. 



VALIDAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLO EM UNIDADES DE RES TAURAÇÃO COLECTIVA 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ENGENHARIA ALIMENTAR - S ara Timóteo 

 

                                                                                                                                                 
6 

Tabela 1- Surtos de origem alimentar notificados em Portugal no ano de 2006 

Agente causal 
Surtos 
gerais 

Surtos 
domésticos  

Nº total de pessoas 
Alimentos 

responsáveis 

Local de 
consumo 

dos 
alimentos 

Factores contribuintes 
Doentes  Mortes  Hospitalizadas  

Bacillus cereus  1 6 0 5 
Pastéis de bacalhau 

confeccionados 
Domicilio 

Deficiências na 
preparação e refrigeração 

dos alimentos 

Bacillus cereus 1  15 0 15 
Pastéis de marisco 

confeccionados 
Festas 

Deficiências na 
preparação e refrigeração 

dos alimentos 
Clostridium botulinum 

(Tipo B) 
 1 2 0 2 Presunto Domicilio 

Deficiências na 
preparação dos alimentos 

Clostridium botulinum 
(Tipo B) 

1  7 0 7 Presunto Domicilio 
Deficiências na 

preparação dos alimentos 
Clostridium 
perfringens 

1   0  
Bacalhau 

confeccionado 
Hotel 

Deficiências no 
reaquecimento 

Clostridium 
perfringens (isolado 

B. cereus) 
1   0  

Carne 
confeccionada 

(vaca, porco, frango, 
salsichas) e 

vegetais 

Hospital 
Deficiências no 
reaquecimento 

Clostridium 
perfringens 

1  27 0 0 
Carne 

confeccionada (vaca 
e frango) e vegetais 

Instituições 
(creches e 

lares) 

Deficiências no 
reaquecimento 

Escherichia coli 
EAEC + S. areus 
(enterotoxina A) 

1  25 0 25 
Sanduíches com 

carne confeccionada 
Picnic 

escolar 

Deficiências na 
manipulação e 

refrigeração dos 
alimentos 

Escherichia coli 
ETEC (Toxinas 

ST/LT) 
1  10   Salada de vegetais 

Cantina de 
instituição 

Deficiências na 
manipulação dos 

alimentos 
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Salmonella enteritidis  1 15 0 15? Sobremesa Domicilio  
Staphylococcus 

aureus (isolado B. 
cereus) 

1  30   Creme de caramelo 
Cantina de 
instituição 

Deficiências na 
manipulação dos 

alimentos 

Staphylococcus 
aureus (enterotoxina) 

1  39   Salada de peixe 
Cantina de 
instituição 

Deficiências na 
manipulação dos 

alimentos 

Yersinia 
enterocolitica 

1  1 0  
Carne 

confeccionada com 
vegetais crus 

Cantina de 
escolar 

Deficiências na 
preparação dos alimentos 

TOTAL 10 3 177 0 54 

Fonte: EFSA, 2006 
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Todos os intervenientes numa cadeia alimentar têm a responsabilidade de assegurar a 

segurança dos produtos alimentares nas fases em que intervêm. Nesse sentido, é 

importante que sejam aplicados métodos de controlo capazes de antecipar e controlar os 

perigos, tal como o Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). 

O HACCP é um sistema de controlo de carácter preventivo que reduz a necessidade de 

inspecção e análise do produto final, permitindo aumentar a confiança e a segurança do 

consumidor. Este sistema tem como objectivos identificar e analisar os pontos de controlo 

crítico (PCC’s) nas diferentes fases do processo, bem como estabelecer medidas 

preventivas que previnam, eliminem ou reduzam um perigo para um nível de ocorrência 

aceitável. Nos dias que correm, este sistema é exigido na forma de lei. 

Antes da implementação do HACCP devem ser estabelecidos e implementados os 

programas pré-requisitos (PPR’s), que são actividades e condições básicas necessárias 

para manter um ambiente higiénico ao longo da cadeia alimentar. São estes programas que 

permitem iniciar o controlo de certos perigos e acções incorrectas, fornecendo as bases 

para uma efectiva aplicação do HACCP (Bolton & Maunsell, 2004). 

No momento em que os pré-requisitos se encontram em pleno funcionamento, é possível 

proceder-se à aplicação dos sete princípios do HACCP, que consiste na implementação de 

uma sequência lógica de 12 passos, tal como mencionado nos documentos da CAC. 

A verdadeira origem do HACCP é por muitos desconhecida e este facto é possível ser 

constatado através da informação contida em literatura ligada a este tema. Por exemplo, no 

decurso da pesquisa bibliográfica foi frequente encontrar relatos sobre as primeiras 

utilizações do HACCP, mas raramente era mencionado como e de onde surgiu este sistema. 

Na realidade, os conceitos em que se baseia o HACCP são há muito aplicados em 

industrias não alimentares, através de técnicas que estão associadas à análise de perigos e 

cujas designações são Hazard and Operability Analysis (HAZOP) e Failure Mode, Effects 

and Criticality Analysis (FMECA). Estas duas ferramentas, à semelhança do HACCP, 

caracterizam-se por identificar os desvios/modos de falha, relativamente ao 

propósito/objectivo da etapa ou operação unitária em causa, as causas prováveis e os seus 

efeitos, para que posteriormente sejam estabelecidos os mecanismos de controlo 

adequados.  

1.7. O sistema  HACCP  

1.8. Origem do HACCP
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O HAZOP consiste numa abordagem sistemática e estruturada dos processos e dos 

objectivos que se pretendem alcançar, de forma a avaliar a possibilidade de ocorrência de 

desvios e das respectivas consequências. Esta ferramenta foi inicialmente desenvolvida 

para analisar os riscos de processos aplicados a novos projectos e modificações dos 

mesmos ou em instalações existentes, principalmente em indústrias químicas, do petróleo, 

de energia nuclear, etc. 

O HAZOP baseia-se em diagramas que são divididos em pontos de estudo (designados por 

nós) onde vão ser identificados, por uma equipa multi-disciplinar, os possíveis desvios que 

podem resultar no aparecimento de perigos, os pontos de controlo crítico e as medidas a 

implementar.  

Em cada nó a equipa deve especificar qual(ais) a(s) variável(eis) relevante(s) para o 

processo (designadas também por parâmetros), tais como a temperatura, a pressão, o fluxo, 

a composição química, etc (Techneau, 2007). Esta abordagem recorre ao uso da técnica de 

crítica sistemática de todas as fases do processo, por meio de um conjunto de “palavras 

guia”. Estas palavras são aplicadas em cada nó de estudo, onde são associadas aos 

parâmetros relevantes, ajudando na identificação de um conjunto de desvios teoricamente 

possíveis (Tabela 2) (Gusmão, 2002). 

Tabela 2 - Lista de "palavras guia" e respectivos significados  

Palavra Guia Desvio 

Não/Nenhum(a) 
Negação absoluta da forma como o equipamento ou componente da 

operação funciona. 

Mais 

Menos 
Aumentos ou diminuições quantitativas 

Tal como 

Parte de 

Aumento qualitativo 

Diminuição qualitativa 

Contrário(a) 
Outro(a) 

Contrário lógico do funcionamento do equipamento ou operação. 
Substituição completa do funcionamento do equipamento ou operação. 

 

 

Após a identificação dos possíveis desvios, estes vão ser analisados quanto às causas e 

consequências, o que irá permitir determinar quais os desvios mais relevantes, ou seja, que 

interferem com a “intenção” (forma como foi/está previsto que o equipamento ou 

componente da operação em análise funcione).  

 

1.8.1. HAZOP (Hazard and Operability Analysis)

Fonte: Gusmão, 2002 
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A metodologia HAZOP desenvolve-se de acordo com o seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após determinar-se quais os desvios mais significativos, são implementadas medidas 

preventivas que contribuem para a eliminação ou minimização desses desvios, sendo que 

essas medidas podem consistir em (Gusmão, 2002): 

• Alterações do processamento (nos materiais utilizados ou formulações); 

• Modificação das condições de processamento (temperaturas, pressões, caudais, 

etc.); 

• Alterações físicas no desenho ou na tecnologia das operações ou nas formas e 

instrumentos de controlo instalados; 

• Alterações dos métodos de trabalho e de condução das operações. 

 

 

 

Figura 1- Representação esquemática das etapas do processo HAZOP [1]  

Definição:  
- Definir o âmbito de estudo e objectivos; 
- Definir responsabilidades; 
- Seleccionar elementos para equipa 

Planeamento:   

- Sequência do plano de estudo; 

- Recolha de dados; 

- Tratamento de dados; 

- Selecção do tipo de registos. 

Examinar:   

- Dividir o sistema em partes; 

- Seleccionar uma parte do processo e definir o que se pretende alcançar; 

- Aplicar as “palavras guia” de forma a identificar o(s) desvio(s); 

- Identificar as causas e respectivas consequências; 

- Determinar quais os desvios mais relevantes; 

- Definir as acções a desenvolver para prevenir o desvio (p.exp. medidas preventivas); 

- Repetir todo o processo para cada componente/equipamento da operação. 

Registos dos resultados:   

- Registos da etapa anterior; 

- Realizar um relatório sobre o processo em estudo; 

- Avaliar novamente algumas partes do sistema, se necessário; 
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A metodologia FMECA é uma abordagem sistemática que tem por objectivo avaliar e 

minimizar, por meio de uma análise de perigos e através da implementação de acções de 

melhoria, possíveis modos de falha que podem ocorrer durante o processo ou no próprio 

produto. As acções de melhoria também ajudam a aumentar a probabilidade de detecção 

dos modos de falha (Toledo et al.). 

A FMECA teve origem na indústria aeronáutica e posteriormente passou a ser utilizada pela 

indústria automóvel, tendo sido desenvolvida para melhorar a confiabilidade dos sistemas. 

No entanto, tem sido largamente utilizada para melhorar os processos e a qualidade dos 

produtos.  

Esta metodologia recorre ao uso dos diagramas do processo, que ajudam a estabelecer 

uma ordem lógica (cada bloco do diagrama representa uma fase/operação). A equipa 

FMECA, constituída por elementos com diferentes formações e experiências, irá ser 

responsável pelo correcto funcionamento desta ferramenta ao longo do processo, pondo em 

prática as seguintes funções (Corporation et al., 1995). 

• Definir as funções ou características do processo/produto; 

• Determinar todos os modos de falha que possam ocorrer; 

• Determinar quais as causas e efeitos para cada modo de falha; 

• Atribuir índices, para cada modo de falha, de forma a avaliar os riscos e assim, 

discutir quais as medidas a implementar. 

Este método consiste basicamente em identificar e dispor todos os modos de falha numa 

tabela que irá facilitar a sua interpretação. Posteriormente, cada modo de falha irá ser 

analisado e classificado em relação a três parâmetros de risco: severidade (S), ocorrência 

(O) e detecção (D). Estes parâmetros são definidos de acordo com determinados critérios 

que, idealmente devem ser adaptados à realidade de cada empresa (Corporation et al., 

1995). 

Os parâmetros enunciados apresentam significados diferentes (Scipioni et al., 2002): 

• Severidade:  avaliação da gravidade do efeito do modo de falha resultante da 

operação; 

• Ocorrência: probabilidade relativa de que a falha irá ocorrer; 

1.8.2. FMECA (Failure mode, Effects and Criticality Analysis)
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• Detecção: probabilidade de que a falha será detectada e/ou corrigida pelos controlos 

aplicados.  

Cada parâmetro é classificado numa escala de 1 a 10 e é a partir da multiplicação entre 

todos que se obtém um valor global designado por RPN (Risk Priority Number). Este valor 

(pode variar entre 1-1000) permite ordenar os modos de falha de acordo com a sua 

importância (Scipioni et al., 2002). Para valores de RPN mais elevados a equipa FMECA 

deve reunir esforços no sentido de reduzir o risco calculado, através de acções correctivas 

(Corporation et al., 1995). 

As tabelas que se seguem exemplificam a classificação dos parâmetros de risco e possíveis 

critérios. 

Tabela 3 - Exemplo da classificação do parâmetro Severidade e respectivos critérios  

Severidade 
Índice Severidade  Critério 

1 Remota O cliente mal percebe que a falha ocorreu. 
2 
3 

Baixo 
Ligeira deterioração no desempenho de um sistema com leve 

descontentamento de clientes mais atentos. 
4 
5 
6 

Moderado 
Deterioração significativa no desempenho de um sistema com 

descontentamento do cliente. 

7 
8 

Alto 
Sistema deixa de funcionar correctamente e grande 

descontentamento do cliente 
9 
10 

Muito Alto 
Sistema deixa de funcionar correctamente e a(s) falha(s) colocam 

em causa a segurança. 

 

 

Tabela 4 - Exemplo da classificação do parâmetro ocorrência e respectivas proporções  

Ocorrência 
Índice Probabilidade de Ocorrência Proporção 

1 Remota 1:1.000.000 
2 
3 

Baixo 
1:20.000 
1:4.000 

4 
5 
6 

Moderado 
1:1.000 
1:400 
1:80 

7 
8 

Alto 
1:40 
1:20 

9 
10 

Muito Alto 
1:8 
1:2 

 

 

 

Fonte: Toledo et al. 

Fonte: Toledo et al. 
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Tabela 5 - Exemplo da classificação do parâmetro detecção e respectivas proporções  

 

 

A metodologia FMECA desenvolve-se de acordo com o seguinte esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a FMECA ser aplicada em todas as fases/operações indicadas no diagrama, a equipa 

multidisciplinar deve garantir que o sistema é revisto com regularidade, ou seja, sempre que: 

• Ocorram alterações do produto/processo; 

Detecção 
Índice Detecção Critério 

1 
2 

Muito alto Certamente será detectado 

3 
4 

Alto Grande probabilidade de ser detectado 

5 
6 

Moderado Provavelmente será detectado 

7 
8 

Baixo Provavelmente não será detectado 

9 
10 

Remoto Certamente não será detectado 

Fonte: Toledo et al. 

Planeamento:   

- Definir o âmbito de estudo e objectivos; 

- Formação da equipa; 

- Planear as reuniões entre os elementos 

da equipa; 

 

Análise às possíveis falhas:   

-Definir funções e características do 

produto/processo; 

- Determinar o(s) tipo(s) falha(s) potenciais; 

-Determinar quais o(s) efeito(s) da cada falha; 

-Determinar causa(s) possível(eis) da falha; 

Avaliação dos riscos:   

-Definir os parâmetros de risco 

(Severidade, Ocorrência e Detecção), para 

cada modo de falha;  

- Calcular o RPN através da multiplicação 

entre os três parâmetros. 

Melhoria:   

-Concretização de reuniões entre os 

elementos da equipa FMECA que por meio 

de técnicas como o Brainstorming, listam 

as acções a realizar para reduzir os riscos; 

-As medidas sugeridas pela equipa são 

analisadas quanto à sua viabilidade, 

definindo-se as que serão implementadas.  

 

Figura 2 - Representação esquemática das etapas do processo FMECA 

Fonte: Toledo et al. 
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• Seja necessário incorporar falhas não previstas (a equipa FMECA confronta as 

falhas sugeridas pelos elementos do grupo com as que efectivamente têm ocorrido 

no processo e no produto); 

• Seja necessário reavaliar as falhas já previstas pela equipa. 

A metodologia HACCP vai buscar às duas ferramentas descritas anteriormente, um conjunto 

de conceitos desenvolvidos nas “etapas” e princípios que constam do Codex Alimentarius e 

que foram descritos na norma ISO 22000:2005, com colaboração do próprio Codex. Assim 

sendo, será interessante identificar os pontos que as metodologias HAZOP e FMECA têm 

em comum com o HACCP (Tabela 6). 

Tabela 6 - Descrição de alguns conceitos do HACCP que derivam das técnicas HAZOP e FMECA 

Conceitos HAZOP FMECA HACCP 
Equipa multidisciplinar X X X 

Construção de diagramas do 
processo 

X X X 

Identificação dos desvios/modos de 
falha/perigos 

X X X 

Determinação dos desvios/perigos 
relevantes, através da análise de 
causas e da determinação das 

consequências (para a determinação 
dos PCC’s, conduzindo à sua 
identificação e eliminação). 

X ____ 

 
A metodologia utilizada 

pelo HAZOP produz 
resultados equivalentes à 

árvore de decisão 
aplicada no HACCP. 

Determinação dos modos de 
falha/perigos relevantes através dos 
parâmetros severidade, ocorrência e 

detecção. 

____ X 

 
A metodologia utilizada 

pela FMECA produz 
resultados equivalentes à 

matriz de avaliação do 
risco aplicada na 

avaliação dos perigos no 
HACCP 

Aplicação de mecanismos de 
controlo 

X X X 

 

Tal como se pode observar na tabela anterior, a necessidade de uma equipa multidisciplinar, 

da construção de diagramas do processo e da identificação dos perigos é comum às três 

técnicas. A grande diferença reside na chamada árvore de decisão utilizada no HACCP que 

produz resultados semelhantes à análise de causas e determinação de consequências do 

HAZOP. Por outro lado, o HACCP recorre aos parâmetros severidade e probabilidade de 

ocorrência para determinar o nível de significância dos perigos, tal como na FMECA. 

1.8.3. HAZOP, FMECA E HACCP
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Embora esta dissertação se tenha focado nas técnicas HAZOP e FMECA, pelas razões já 

discutidas, existe ainda uma grande variedade de outras metodologias utilizadas na análise 

de risco. A aplicação dessas metodologias vai depender da finalidade e do objecto de 

estudo da análise. 

As diferentes técnicas de análise de risco podem ser divididas em três grupos (Techneau, 

2007): 

• Métodos totais ou integrados; 

• Métodos para analisar as causas; 

• Métodos para analisar as consequências. 

A restauração, do ponto de vista da segurança alimentar é um sector muito complexo devido 

à quantidade e variedade de alimentos que são manipulados. Estes estabelecimentos têm 

sido frequentemente associados a toxinfecções alimentares. Na conferência internacional 

“Catering Food Safety: A responsability Ignored?”, realizada em Novembro de 2003 em 

Budapeste, vários oradores realçaram os factores que contribuem para a ocorrência de 

toxinfecções alimentares, em unidades de restauração (Bolton & Maunsell, 2004): 

• Matérias-primas contaminadas; 

• Manipulações inadequadas que originam contaminações cruzadas; 

• Armazenagens em frio e arrefecimentos impróprios; 

• Incorrectas práticas de descongelação; 

• Confecções inadequadas; 

• Má higiene pessoal; 

• Pessoal manipulador infectado; 

• Má higiene das instalações, equipamentos e utensílios; 

• Panos da loiça/esponjas utilizados para diversas funções; 

1.8.4. Outras técnicas

1.9. Vantagens do sistema HACC P
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• Alimentos preparados com muita antecedência; 

• Armazenagem à temperatura ambiente; 

• Distribuição demorada. 

A utilização do HACCP é justificada pelas vantagens que demonstra, tais como (Sánchez et 

al., 2008): 

• O facto de ser um processo sistematizado, científico e documentado, que permite a 

sua aplicação a toda a cadeia alimentar e também a racionalização de recursos 

humanos e materiais, ao orientá-los para pontos-chave do processo; 

• O reforço da qualidade, na medida em que na restauração, como na área alimentar 

em geral, não se pode dissociar qualidade dos aspectos higio-sanitários e de 

segurança alimentar associados aos produtos; 

• A redução da imagem do estabelecimento junto dos clientes, na medida que esta 

metodologia transmite uma maior confiança ao consumidor relativamente à 

segurança alimentar dos produtos postos à sua disposição; 

• O proporcionar uma evidência documentada do controlo dos processos no que se 

refere à segurança, permitindo demonstrar o cumprimento das especificações, 

códigos de boas práticas e/ou legislação e ao mesmo tempo facilitar o seguimento e 

rastreabilidade no caso de ocorrência de um surto de intoxicação alimentar. 

Todos os perigos para a segurança alimentar, razoavelmente expectáveis em relação ao 

tipo de produto, de processo e de instalações utilizadas, devem ser identificados e 

registados (ISO 22000:2005). 

Existem diferentes tipos de perigos, os quais podem ser agrupados e repartidos em três 

categorias de acordo com a sua natureza: biológicos, químicos e físicos (Bernardo, 2006).  

Para garantir a produção de géneros alimentícios seguros é necessário determinar quais os 

perigos que devem ser eliminados ou reduzidos para níveis aceitáveis, o qual é conseguido 

através da selecção de uma combinação de medidas de controlo adequada. 

1.10. Identificação e aval iação dos perigos, selecção e validação das medidas  de 

controlo 
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É importante realçar que em algumas situações, basta uma medida para controlar vários 

perigos em simultâneo, ou pelo contrário é necessário adoptar diferentes medidas para 

controlar um perigo específico. No entanto, em qualquer dos casos o essencial é que a(s) 

medida(s) seja(m) aplicada(s) na origem do perigo (Afonso, 2008). 

De acordo com a Codex Alimentarius Comission o perigo para a segurança alimentar é 

definido como “qualquer propriedade biológica, química ou física presente no género 

alimentício, ou na condição de género alimentício, com potencial para causar um efeito 

adverso para a saúde” (CAC/RCP 1-1969, Ver.4-2003). 

Após a identificação dos perigos e determinados os níveis de aceitação no produto acabado, 

deve ser conduzida a avaliação do perigo de acordo com a possível severidade dos seus 

efeitos sobre a saúde e a probabilidade da sua ocorrência (ARESP, 2006). Com base nessa 

avaliação é determinado o nível de significância de capa perigo, através da combinação dos 

dois parâmetros referidos. Apenas os perigos considerados significativos são levados até à 

árvore de decisão para identificação dos PCC’s.  

De acordo com a norma ISO 22000:2005, o PCC é uma etapa na qual pode ser aplicada 

uma medida de controlo essencial para prevenir ou eliminar um perigo ou reduzi-lo para um 

nível aceitável. No entanto, sempre que a medida aplicada tenha um efeito ou rigor menos 

eficazes, a etapa em questão passará a designar-se por Programa Pré-Requisito 

Operacional (PPRO) (ISO 22000:2005).  

Estima-se que 90% das doenças transmitidas por alimentos sejam provocadas por 

microrganismos (ASAE, 2010). Estes microrganismos podem-se encontrar em quase todos 

os alimentos, no entanto, a sua presença deve-se na maioria dos casos a factores de risco, 

tais como (APED, 2004): 

• Cuidados de higiene pessoal insuficientes; 

• Cuidados de higiene na manipulação de produtos insuficientes; 

• Binómio tempo/temperatura inadequado à conservação dos produtos; 

• Condições de humidade propícia ao desenvolvimento microbiológico; 

1.10.1. Perigos

1.10.1.1. Perigos biológicos
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• Práticas que favoreçam as contaminações cruzadas (contacto entre alimentos 

confeccionados e crus); 

• Higienização de instalações, equipamentos e utensílios inadequado; 

• Controlo de pragas inadequado (p.ex. presença de roedores). 

Nesta categoria de perigos incluem-se as bactérias, vírus e parasitas. No entanto, as 

bactérias são responsáveis pelo maior número de efeitos adversos na saúde dos 

consumidores (Afonso, 2008). 

Muitos factores podem propiciar, prevenir ou limitar o crescimento das bactérias. Os factores 

que afectam o desenvolvimento destes microrganismos estão divididos em dois grupos: 

factores intrínsecos e extrínsecos (Tabela 7) (FSAI, 2005).  

Tabela 7- Factores intrínsecos e extrínsecos dos alimentos 

Factores intrínsecos Factores extrínsecos 
Qualidade microbiológica das matérias-primas Boas práticas de higiene e de fabrico 

Origem e percurso das matérias-primas HACCP 
Composição dos alimentos Processamento dos alimentos 

Estrutura dos alimentos Temperatura 
pH Humidade relativa 

Actividade de água (aw) Composição atmosférica 
Tipo de ácidos presentes Embalagem 

Poencial redox (Eh) Práticas do consumidor 
Estruturas biológicas Práticas de venda 

Disponibilidade de oxigénio  
Estruturas biológicas  
Nutrientes disponíveis  

Substâncias antimicrobianas  
Presença de flora microbiana (natural ou artificial) 

nos alimentos 
 

 
 

Considerando que as bactérias são microrganismos unicelulares com uma estrutura muito 

simples, estes conseguem multiplicar-se muito rapidamente quando encontram condições 

favoráveis, ou seja, apresentam um crescimento óptimo dentro de limites de determinados 

parâmetros, nomeadamente, temperatura, pH e aw. Se manipularmos estes parâmetros é 

possível condicionar o crescimento destes agentes (Tabela 8), embora alguns sejam 

capazes de se multiplicar em condições menos favoráveis.  

 

 

Fonte: FSAI, 2005 
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Tabela 8 - Limites dos parâmetros que condicionam o crescimento das bactérias  

 
PERIGOS 

PARÂMETROS 

Tmin  (ºC) Tmáx (ºC) pHmin  pHmáx  awmin  
Bacillus cereus 4 55 4.3 9.3 0.92 

Campylobacter jejuni 30 45 4.9 9.5 0.987 
Clostridium botulinum tipo A e B 

proteolítico 
3.3 45 5 9 0.97 

Clostridium botulinum tipo E não 
proteolítico 

10 48 4.6 9.0 0.94 

Clostridium perfringens 10 52 5.0 9.0 0.93 
Escherichia coli 6.5 49.4 4.0 9.0 0.95 

Enterotoxina estafilocócica 10 50 4.76 9.02 0.86 
Listeria monocytogenes -0.4 45 4.4 9.4 0.92 

Salmonela spp. 5.2 46.2 3.7 9.5 0.94 
Shigella spp. 6.1 47.1 4.8 9.34 0.96 

Staphylococcus aureus 7 50 4 10 0.83 
Staphylococcus aureus -toxina 10 48 4 9.8 0.85 

Vibrio parahaemolyticus 5 45.3 4.8 11 0.94 
Vibrio cholerae 10 43 5 10 0.97 
Vibrio vulnificus 8 43 5 10 0.96 

Yersinia enterocolítica -1.3 42 4.2 10 0.945 

 

 

Os alimentos podem ser considerados como uma fonte de inúmeras substâncias químicas 

tóxicas, as quais podem ser adicionadas de forma não intencional aos alimentos, é o caso 

dos contaminantes de origem industrial (dioxinas, metais pesados), as toxinas produzidas 

por organismos como os peixes, marisco, fungos, algas, algumas plantas e frutos e ainda 

contaminantes resultantes do processamento alimentar. No entanto, estes perigos podem 

também decorrer da adição voluntária de substâncias químicas, tais como os aditivos 

alimentares, resíduos de pesticidas e medicamentos veterinários (ASAE, 2010). 

As dioxinas libertadas naturalmente no meio ambiente (podem ser produzidas pelos fogos 

florestais, erupções vulcânicas, actividade industrial, etc.) caracterizam-se por ser muito 

resistentes à degradação biológica, química e também a temperaturas elevadas. Em 

consequência permanecem no ambiente, contaminando a atmosfera, os solos e a água. 

Estas substâncias químicas vão integrar-se na cadeia alimentar aquática e nas plantas, que 

posteriormente vão constituir as matérias-primas consumidas pelo Homem (Soares, 2003). 

Outro perigo químico a considerar são os chamados alergéneos que estão presentes em 

alguns alimentos. Anualmente, a FDA recebe inúmeras notificações de consumidores que 

desenvolveram reacções alérgicas após o consumo de determinados alimentos. A FDA 

1.10.1.2. Perigos químicos

Fonte: FDA, 2001 
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estima que mais de 90% das alergias alimentares reportadas são provocadas por alimentos 

como o leite, ovos, peixe, crustáceos, amendoins e outros frutos secos (FDA, 2009). 

Ao nível da restauração, o próprio processo de confecção dos alimentos pode conduzir à 

presença de contaminações químicas, é o caso da degradação dos óleos alimentares, que 

no decurso dos processos de fritura geram produtos tóxicos, os compostos polares, que são 

prejudiciais à saúde humana. 

Na tabela que segue encontram-se alguns exemplos de perigos químicos que podem surgir 

nos alimentos 

Tabela 9 - Exemplos de perigos químicos nos alimentos  

Químicos adicionados de forma não 
intencional 

Químicos adicionados de forma voluntária 

Micotoxinas (aflatoxina, Patulina); Toxinas 
dos cogumelos; Toxinas dos bivalves; 
Toxinas de plantas; Fitohemaglutinina; 

Aminas da degradação proteica. 

Aditivos alimentares (Conservantes, 
Intensificadores de sabor, Corantes, Antioxidantes); 
Químicos da actividade agro-pecuária (pesticidas, 
fungicidas, insecticidas e anabolizantes); PCBs; 

Auxiliares tecnológicos (Resinas, Solventes); 
Elementos e compostos tóxicos (Chumbo, zinco, 

mercúrio); Químicos indirectos (Produtos de 
limpeza e desinfecção e lubrificantes). 

 

 

Embora os perigos químicos possam surgir em qualquer fase da cadeia alimentar, os 

principais factores de risco associados a este tipo de perigos no local de processamento das 

matérias-primas são (APED, 2004): 

• Instalações mal projectadas favorecendo a permanência de resíduos químicos 

(superfícies que não permitem o enxaguamento e drenagem de detergentes); 

• Deficiente manutenção do equipamento; 

• Práticas que favoreçam a contaminação cruzada (arrumação de detergentes e 

produtos alimentares no mesmo local sem separação física); 

• Equipamento, agentes e/ou procedimentos de limpeza inadequados; 

• Incumprimento dos procedimentos de limpeza e desinfecção definidos no plano de 

higienização. 

 

 

Fonte: FDA, 2009 
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Os perigos físicos resultam da presença de corpos estranhos nos alimentos e podem ter 

diversas origens (Tabela 10). A maioria destes perigos são extrínsecos aos alimentos, no 

entanto, também existem perigos que derivam das próprias matérias-primas (por exemplo, 

os ossos, espinhas e caroços). A presença destes corpos estranhos no produto acabado 

indica a existência de falhas não só no sistema de segurança alimentar mas também ao 

nível das boas práticas de confecção e de higiene. 

 

Tabela 10 - Perigos físicos associados aos alimentos 

Objectos estranhos Lesões Origem 

Vidro Cortes 
Garrafas, utensílios, lâmpadas, 

janelas 

Pedras 
Asfixia e Danos ao nível da 

dentição 
Instalações 

Metal Cortes Equipamentos 
Ossos, espinhas e caroços Asfixia Falha dos manipuladores  

Adornos (fios, pulseiras, 
brincos), cabelos e pêlos.  

Asfixia e danos ao nível da 
dentição 

Falha dos manipuladores 

Plástico e cartão - Embalagens 
Luvas descartáveis - Falha dos manipuladores 
Insectos e parasitas - Ambiente envolvente 

 

 

Em qualquer estabelecimento de restauração várias são as fontes que contribuem para a 

presença de perigos físicos, sendo possível destacar as seguintes (APED, 2004): 

• Instalações, viaturas, equipamentos ou utensílios em mau estado de conservação; 

• Manipuladores dos alimentos; 

• Materiais de embalagem; 

• Actividades de manutenção; 

• Actividades de higienização dos equipamentos e instalações e, 

• Pragas. 

  

 

1.10.1.3. Perigos físicos  

Fonte: FDA, 2001 
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O controlo de perigos potencialmente associados aos alimentos, envolve a aplicação de 

medidas de controlo ao longo da cadeia alimentar, desde a produção primária, ao 

processamento até ao acto de consumo (CAC/GL 69 - 2008).  

Com base na avaliação do perigo em questão, deve ser seleccionada uma combinação de 

medidas de controlo capaz de prevenir, eliminar ou reduzir o perigo, até aos níveis de 

aceitação definidos. No processo de selecção e classificação dessas medidas é importante 

respeitar (ISO 22000:2005): 

• O seu efeito, tendo em conta o rigor aplicado, sobre os perigos para a segurança 

alimentar; 

• A sua viabilidade de monitorização (p.ex. aptidão para ser monitorizada em tempo 

útil, de modo a permitir correcções imediatas); 

• O seu posicionamento dentro do sistema, relativo a outras medidas de controlo; 

• A probabilidade de falha no funcionamento de uma medida de controlo ou uma 

variabilidade significativa do processo; 

• A severidade da(s) consequências em caso de falha do seu funcionamento; 

• Se a medida de controlo está especificamente estabelecida e implementada para 

eliminar ou reduzir significativamente o nível do(s) perigo(s); 

• Os efeitos sinérgicos. 

É essencial que a equipa de segurança alimentar avalie os efeitos das medidas de controlo 

seleccionadas, o qual poderá ser conseguido recorrendo à informação que se segue (ISO 

22004:2005): 

• A forma como os perigos identificados são afectados pela medida de controlo;  

• Em que medida os níveis de perigos para a segurança alimentar são afectados; na 

maioria das vezes o efeito depende do rigor da medida de controlo (p.exp. 

temperatura, tempo, concentração, frequência); na avaliação das medidas pode ser 

útil obter dados sobre a relação intensidade - efeito; 

• Etapa ou o local onde a medida de controlo deverá ser aplicada; algumas medidas 

de controlo são mais eficazes se aplicadas após outras medidas; 

1.10.2. Selecção e validação de medidas de controlo  a aplicar nos PPRO ’s e PCC’s



VALIDAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLO EM UNIDADES DE RES TAURAÇÃO COLECTIVA 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ENGENHARIA ALIMENTAR - S ara Timóteo 

 

23 
 

Antes de proceder à implementação das medidas de controlo, a equipa de segurança 

alimentar, deve planear e implementar processos necessários para validar as medidas, bem 

como para verificar e melhorar o sistema de gestão de segurança alimentar. É através dos 

processos adoptados que a organização obtém certezas do seguinte (ISO 22000:2005): 

• As medidas de controlo seleccionadas permitem alcançar o controlo previsto do(s) 

perigo(s) para a segurança alimentar para o(s) qual(is) foram indicados e, 

• As medidas de controlo são eficazes e capazes de, em combinação, assegurar o 

controlo do(s) perigo(s) para a segurança alimentar identificados, no sentido de se 

obter produtos acabados que vão de encontro aos níveis de aceitação definidos. 

Embora a validação das medidas de controlo seja uma actividade importante a cumprir, até 

há muito pouco tempo, a sua verdadeira intenção não estava claramente definida, o que 

conduzia a uma interpretação errada deste procedimento. Para fazer face à confusão 

generalizada, o Codex Alimentarius publicou no ano de 2008 o Guia “Proposed Draft 

Guidelines for the Validation of Food Safety Control Measures” (CAC/GL 69-2008). O Guia 

distingue as actividades de validação, verificação e monitorização e ainda, define quais os 

passos a executar antes de se proceder ao processo de validação das medidas 

seleccionadas. 

De acordo com o National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods 

(NACMCF), a validação consiste na recolha e avaliação de informação científica, técnica e 

de observação de forma a determinar se as medidas de controlo implementadas são 

efectivas no controlo dos perigos identificados (Scott, 2003).  

A monitorização e verificação são actividades posteriores à validação das medidas de 

controlo. A monitorização consiste na recolha contínua de informação através de 

observações ou medições dos parâmetros de controlo, para avaliar se o PCC em causa está 

sob controlo.  

A verificação é o processo que determina a conformidade do plano HACCP e avalia na 

prática a eficácia deste sistema. Esta actividade consiste na aplicação de métodos, 

procedimentos, testes, observações e outro tipo de avaliações que verificam o cumprimento 

do plano HACCP (CFIA, 2007). Os ensaios de verificação não devem ser confundidos com 

as medidas de controlo que agem sobre os perigos.  

Os procedimentos da verificação compreendem (CCE, 2005): 

• Auditorias ao HACCP e respectivos registos; 
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• Inspecções das operações; 

• Confirmação de que os pontos de controlo crítico são mantidos sob controlo; 

• Análise dos desvios observados e da eliminação dos produtos; acções correctivas 

postas em prática relativamente ao produto. 

De acordo com o Guia do Codex Alimentarius, antes da validação das medidas de controlo 

é importante realizar algumas tarefas para garantir que o processo de validação decorre de 

forma eficaz, ou seja, (CAC/GL 69 - 2008): 

• Identificar os perigos a controlar (considerando toda a informação relevante); 

• Verificar se existem requisitos estabelecidos para o controlo de certos perigos (As 

indústrias devem determinar se existem medidas de segurança alimentar 

estabelecidas pelas autoridades competentes. Embora, possam definir medidas mais 

rigorosas que as estabelecidas pelas autoridades.); 

• Identificar as medidas que vão ser validadas, tendo sempre em conta: 

� Se as medidas permitem o controlo de um perigo a um resultado específico; 

� Se a medida de controlo já foi validada (p.ex. identificar se as medidas 

seleccionadas já foram previamente validadas por autoridades competentes ou 

por organizações nacionais ou internacionais); 

� Prioridades da validação, considerando os seguintes aspectos: 

� Efeitos adversos na saúde: quanto maior for o efeito adverso provocado por um 

perigo, maior deverá ser o cuidado na selecção das medidas de controlo; 

� Dados históricos: é importante apostar na recolha de dados que comprovem a 

eficácia de medidas de controlo que já foram aplicadas em outros contextos. No 

entanto, é necessária uma especial atenção quanto à informação recolhida, uma vez 

que, poderá estar desactualizada; 

� Outros factores: capacidade para monitorizar e verificar as medidas de controlo.  

Existem inúmeras abordagens no que diz respeito à validação das medidas de controlo, 

sendo que, a adequabilidade da abordagem vai depender de factores como, a natureza 

do(s) perigo(s) identificado(s), da natureza das matérias-primas e do tipo de medidas de 
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controlo seleccionadas. As várias abordagens de validação que se seguem podem ser 

aplicadas de forma combinada ou individualmente: 

• Informação técnica ou científica, estudos de valida ção ou dados históricos que 

avaliam o desempenho das medidas de controlo  (p.ex. literatura cientifica; 

orientações do governo; normas ou directrizes internacionais; estudos de validação 

por parte das indústrias ou fabricantes de equipamentos); 

• Dados experimentais que demonstram a adequação das medidas de controlo 

(p.ex. testes laboratoriais realizados em unidades piloto que simulam as condições 

existentes em situações reais); 

• Recolha de informação que deriva do controlo das co ndições da actividade em 

questão  (p.ex. são recolhidos dados sobre os perigos biológicos, químicos e físicos 

durante o controlo das condições em que se processa a actividade. As amostras são 

recolhidas de acordo com técnicas de amostragem apropriadas); 

• Modelos matemáticos:  os modelos matemáticos integram dados científicos, 

permitindo determinar a forma como certos factores afectam a capacidade das 

medidas de controlo em alcançar um resultado seguro do ponto de vista da 

segurança alimentar; 

Após cumpridas as tarefas necessárias à validação, é possível pôr em prática as etapas que 

fazem parte deste processo, que são (CAC/GL 69 - 2008): 

1º. Decidir a abordagem ou combinação de abordagens a utilizar; 

2º. Definir os parâmetros e critérios de decisão que irão demonstrar que a medida de 

controlo e/ou suas combinação, são capazes de controlar, o(s) perigo(s) 

identificado(s); 

3º. Reunir informação para o processo de validação e aplicá-la onde necessário; 

4º. Analisar os resultados obtidos e; 

5º. Registar e rever a validação. 

No final do processo de validação os resultados obtidos permitem avaliar se a medida de 

controlo e/ ou suas combinações alcançaram o objectivo pretendido, ou se pelo contrário, 

ficaram aquém do esperado, e neste caso é necessário proceder à modificação ou 

reavaliação da(s) medida(s) implementada(s).  As modificações referidas não se limitam a 
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incidir sob a(s) medida(s) de controlo, mas também podem abranger outros pontos, como 

(ISO 22000:2005): 

• Matérias-primas; 

• Tecnologias de fabrico; 

• Características do produto acabado; 

• Métodos de distribuição e; 

• Utilização prevista do produto. 

A reavaliação das medidas de controlo é necessária perante evidências da ausência de 

controlo do(s) perigo(s) identificado(s), mas também quando são feitas alterações no 

sistema de segurança alimentar adoptado e sempre que surjam novas informações 

cientificas ou regulamentares (Scott, 2003). 

A ocorrência de escândalos alimentares contribuiu para a necessidade de reforçar a 

confiança dos consumidores e ao mesmo tempo, desenvolver meios com capacidade de 

resposta quanto às exigências da segurança alimentar. Nesse contexto, surge a legislação 

alimentar que de certa forma forçou o sector a adoptar as boas práticas (higiene, 

manipulação e confecção) e o autocontrolo, que é um sistema de segurança alimentar que 

exerce um controlo contínuo durante a transformação dos alimentos. 

A elaboração da presente dissertação está associada à preocupação cada vez maior, por 

parte dos estabelecimentos de restauração, de garantir a produção de refeições seguras. 

Assim, é importante que estejam preparados para antecipar e responder de forma eficaz a 

uma diversidade de perigos capazes de provocar efeitos adversos na saúde do consumidor.  

A restauração, do ponto de vista da segurança alimentar é um sector muito complexo devido 

à quantidade e variedade de alimentos que são manipulados. Nesse sentido, é necessário 

adoptar uma abordagem preventiva, tecnicamente correcta e de aplicação prática simples, 

que garanta a segurança dos processos e dos alimentos servidos e ainda, promova a 

aplicação de boas práticas de higiene e manipulação. 

No âmbito desta dissertação, a validação das medidas de controlo será o assunto a 

desenvolver ao longo deste estudo, uma vez que, este procedimento permite determinar a 

adequação do sistema adoptado e se os perigos identificados são controlados. 

1.11. Enquadramento e objectivos
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No âmbito académico o estudo em questão permitiu a aquisição de novos conhecimentos 

teóricos e de experiência prática relacionada com a validação de medidas de controlo. 

 A possibilidade de fazer parte de um projecto desta natureza permitiu a criação de bases 

sólidas para futura execução de projectos similares no âmbito de actividades profissionais 

ligadas à Qualidade e Segurança Alimentar. 

Necessidade de validar os critérios de operação dos pontos de controlo crítico (limites 

críticos) determinados através da análise de perigos, segundo a metodologia HACCP, para 

assegurar que os produtos resultantes são seguros, quanto aos perigos em análise. 

A validação das medidas de controlo deve demonstrar que a sua aplicação permite a 

obtenção de produtos seguros, relativamente aos perigos identificados, ou que a ocorrência 

de falhas por parte das medidas aplicadas pode resultar em contaminações. 

Este trabalho é o resultado do estágio curricular que decorreu durante um período de 6 

meses, entre Janeiro e Junho do ano de 2010. O estágio foi realizado em várias unidades 

de restauração pertencentes ao ITAU sob a orientação do Professor Doutor Virgílio Loureiro 

(docente do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa) e do 

Engenheiro João Bruno Costa. 

A primeira fase do estágio teve como objectivo permitir a integração no Departamento da 

Qualidade do ITAU. Neste período houve oportunidade de conhecer e acompanhar alguns 

elementos da equipa de HACCP, nomeadamente os Técnicos da Qualidade de Área.  

Numa segunda fase do estágio houve a oportunidade de permanecer durante algum tempo 

em diversas unidades distribuídas por diferentes sectores de actividade, onde foi possível 

fazer a recolha de dados para a realização desta dissertação e também exercer algumas 

funções de Técnica da Qualidade de Unidade, tais como: 

• Inspecções higio-sanitárias ao nível de práticas e instalações; 

• Monitorização dos PCC (temperaturas das câmaras de refrigeração e realização de 

testes de óleo). 

1.12. Interesse Académico  

1.13. Hipótese a demonstrar

1.14. Actividades desenvolvidas no período de estág io 
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• Verificação do sistema HACCP (verificação das folhas de registo dos PCCs e 

acompanhamento de auditorias); 

• Realização de acções de formação; 

• Verificação das práticas da separação de resíduos.  

 

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO 

O ITAU – Instituto Técnico de Alimentação Humana S.A. é uma organização pertencente ao 

grupo TRIVALOR, vocacionada para o serviço de restauração colectiva. Esta empresa 

iniciou a sua actividade em 1963 com a abertura dos restaurantes da General Motors, Banco 

de Portugal e EDP. Actualmente servem mais de 700 clientes em todo o país, incluindo 

Açores e Madeira (Costa, 2009c). 

O ITAU é uma empresa certificada desde Abril de 1999 pela APCER. Foi a primeira 

empresa de restauração colectiva em Portugal com certificação no âmbito da norma ISO 

9001:2000 e ainda a primeira a implementar a ISO 22000:2005. Além disso, é a única 

empresa do sector certificada pela ISO 14001:2004 (Costa, 2009c). 

O ITAU serve mais de 18 milhões de refeições por ano, sendo a empresa que mais 

refeições produziu em Portugal, até hoje. [2]  

As refeições distribuídas pelo ITAU são confeccionadas em cozinhas pertencentes às 

unidades ou por outro lado, são obtidas pelo método Cook-chill. Este método, consiste em 

regenerar refeições refrigeradas (confeccionadas, embaladas e rotuladas numa cozinha 

central pertencente à Socigeste, que também faz parte do grupo TRIVALOR) e é adoptado 

por clientes que preferem este tipo de tecnologia de serviço ou que simplesmente não 

possuem uma cozinha com condições adequadas para a confecção de pratos. 

A Missão do ITAU passa pela prestação de serviços de restauração com os mais elevados 

níveis de qualidade, com o objectivo de assegurar a Segurança Alimentar Total, geradora de 

confiança nos seus clientes e fidelização nos seus utentes em respeito por princípios de 

preservação do meio ambiente. [3]      

 

2.1. Apresentação da empresa
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A metodologia utilizada para estudar a validação das medidas de controlo aplicadas nas 

unidades, foi a proposta pelos responsáveis da empresa e assentou nos seguintes pontos: 

• Selecção das unidades que foram objecto de estudo; 

• Análise do Fluxograma Genérico de Produção de Refeições; 

• Identificação dos PCC’s, PPRO’s e respectivas medidas de controlo implementadas 

pelo ITAU, de acordo com o tipo de confecção de cada unidade; 

• Recolha de dados relativos aos PCC’s e PPRO’s identificados no fluxograma (limites 

críticos); 

• Levantamento das análises microbiológicas realizadas a pratos confeccionados, 

entre Janeiro e Junho e observação dos resultados obtidos, 

• Identificação das possíveis causas que justifiquem os resultados não-conformes das 

análises microbiológicas;  

• Interpretação dos resultados obtidos após tratamento dos dados analíticos. 

• Conclusões 

Para a realização desta dissertação considerou-se como objecto de estudo, todas as 

unidades de restauração do ITAU, de norte a sul de Portugal, incluindo ilhas, referidas no 

relatório de análises microbiológicas cedido pela Controlvet. O relatório de análises 

microbiológicas é relativo aos dois primeiros trimestres do ano de 2010 (Janeiro-Junho).  

O ITAU é uma empresa que actua em diferentes sectores de actividade e por isso as 

unidades sujeitas a avaliação microbiológica englobam estabelecimentos de ensino, 

hospitais, instituições de apoio social, empresas privadas, etc. Segundo o relatório, no 

período de estudo considerado, 75 dessas unidades foram sujeitas a recolha de amostras 

de refeições/saladas prontas a consumir.  

Das 75 unidades de restauração consideradas nem todas optam pelo método de confecção 

local, por uma questão de preferência ou simplesmente pela falta de condições essenciais a 

uma cozinha, assim sendo recorrem à confecção diferida (pelo método Cook-chill) através 

2.2. Metodologia de trabalho  

2.2.1. Selecção das unidades que foram objecto de e studo
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da qual obtêm as refeições já preparadas sendo necessário apenas o reaquecimento 

destas.  

Devido à diversidade de estabelecimentos e de serviços prestados pelo ITAU, a empresa 

elaborou um fluxograma, que é conferido pelo Técnico da Qualidade em cada 

estabelecimento, e que contempla todos os processos da operação e de produção de 

refeições. [ANEXO I]   

Neste documento são assinaladas todas as etapas que integram o tipo de confecção 

adoptado por cada estabelecimento (confecção local ou diferida), ou seja, desde a recepção 

das matérias-primas ou refeições refrigeradas, passando por etapas intermédias 

(armazenagem, preparação, confecção, regeneração, etc.), até à distribuição das refeições.  

Sempre que ocorra uma alteração no processo, instalações ou equipamentos, o Técnico da 

Qualidade deve efectuar uma revisão ao fluxograma, no sentido de detectar a necessidade 

de alterar o preenchimento deste documento e rever a análise de perigos. 

É importante realçar que o Fluxograma Genérico de Produção de Refeições é mencionado 

nesta dissertação a título informativo não sendo objecto deste estudo. 

Para todas as etapas assinaladas no fluxograma de produção de refeições de cada unidade, 

a equipa HACCP do ITAU identificou os perigos razoavelmente expectáveis para a 

segurança alimentar, identificou ou estabeleceu os respectivos níveis de aceitação do 

produto final e ainda seleccionou as medidas que poderão ser aplicadas em cada uma 

dessas etapas para o controlo dos perigos.  

Os perigos identificados foram posteriormente avaliados, ou seja, a equipa determinou o 

nível de significância dos perigos através de uma matriz de avaliação do risco (Tabela 11). 

Esta matriz relaciona a severidade com a probabilidade de ocorrência de cada perigo, cuja 

eliminação ou redução para níveis aceitáveis é essencial para a produção de alimentos 

seguros. Tal como se pode observar pela tabela 11, o nível de significância de cada perigo é 

traduzido pelas seguintes cores: 

• Verde - Perigo não significativo; 

• Laranja – Perigo pouco significativo; 

2.2.2. Análise  ao Fluxograma Genérico de Produção de Refeições 

2.2.3. Análise de perigos e avaliação do risco pela  equipa HACCP do ITAU
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• Rosa – Perigo significativo. 

 

Tabela 11 - Matriz de Avaliação do Risco  

 

 

No manual de HACCP do ITAU consta que a justificação da severidade baseia-se em dados 

bibliográficos face aos perigos identificados (o ITAU não teve nos últimos 5 anos a 

confirmação de uma toxinfecção alimentar causada pelos produtos/serviços prestados). A 

probabilidade de ocorrência está relacionada com a presença de um perigo no produto final 

e de acordo com o manual do ITAU, é verificada através de actividades de controlo 

efectuadas pelos Técnicos da Qualidade. As actividades de controlo não dependem apenas 

da experiência profissional dos técnicos mas também de algumas ferramentas como (Costa, 

2009d): 

• SIMES (Sistema Medida da Segurança Alimentar, é a principal ferramenta para 

medir o sistema de Gestão da Segurança Alimentar do ITAU. O SIMES permite 

 

SEVERIDADE 
Baixa – 1 

Causa mais comum de 
surtos, com 

disseminação posterior 
rara ou limitada. 

Relevantes quando os 
alimentos ingeridos 

contêm microrganismos 
que podem causar 
indisposição e mau 

estar, sendo 
eventualmente 

necessário atendimento 
médico. 

Médio – 2 
A patogenicidade é 
menor bem como o 

grau de contaminação. 
Os efeitos podem ser 

revertidos por 
atendimento médico, 

no entanto podem 
incluir hospitalização 

Alta - 3 
Efeitos graves para 
a saúde, obrigando 
a internamento e 
podendo inclusive 
provocar a morte. 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
 

O
C

O
R

R
Ê

C
IA

R
Ê

N
C

IA
 

Baixa – 1 
(Ocorrência 

inferior a 1 vez 
por ano) 

Ocorrência improvável 
e baixo risco para o 

consumidor 

Baixa probabilidade de 
ocorrência mas com 

risco moderado para o 
consumidor 

Baixa probabilidade 
de ocorrência mas 
com risco elevado 
para o consumidor 

Média – 2 
(Ocorre 1 a 11 
vezes ao ano) 

Probabilidade de 
moderada e baixo risco 

para o consumidor 

Probabilidade de 
ocorrência média e 

risco moderado para o 
consumidor 

Probabilidade de 
ocorrência 

moderada mas 
com risco elevado 
para o consumidor 

Alta – 3 
(Ocorre 

mensalmente) 

Alta probabilidade de 
ocorrência mas com 

baixo risco para o 
consumidor 

Probabilidade de 
ocorrência alta mas 
com risco moderado 
para o consumidor 

Alta probabilidade 
de ocorrência e 

risco elevado para 
o consumidor 

Adaptado de: Baptista. P, Venâncio. A. Os perigos para a Segurança Alimentar no Processamento 
de Alimentos. Forvisão. 
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acompanhar o desenvolvimento de todas as variáveis de serviço ligadas às práticas 

de autocontrolo, qualificando as equipas operacionais de cada unidade de 

restauração. Esta ferramenta consiste numa série de questões que estão 

logicamente agrupadas e às quais é respondido “SIM” ou “NÃO”, obtendo-se no final 

uma classificação em percentagem para cada grupo de questões);  

• Check-list (composto por um menor número de questões em relação ao SIMES);  

• Devoluções/reclamações. 

Os níveis de aceitação  do produto final são definidos de acordo com valores guia 

consultados pela equipa HACCP do ITAU, tal como os “Valores Guia para a avaliação da 

qualidade microbiológica de alimentos prontos a comer preparados em estabelecimentos de 

restauração” (INSA, 2005). Estes critérios microbiológicos permitem identificar situações que 

requerem monitorização e ao mesmo tempo evidenciam a necessidade de implementação 

de medidas correctivas (Tabela 12). 

O ITAU adoptou estes valores para avaliar as características das refeições servidas, no qual 

os alimentos são divididos em 3 grupos distintos: 

• Grupo 1- Inclui refeições, sandes, bolos ou sobremesas doces com ingredientes 

totalmente cozinhados, ou adicionados de especiarias, ervas aromáticas secas, 

desidratadas ou tratadas por radiação ionizante, de produtos UHT e de maionese 

industrializada (exemplos: feijoada, pasteis de bacalhau, sandes com maionese 

industrial, arroz doce com ou sem canela, etc.); 

• Grupo 2 - Inclui refeições, sandes, bolos ou sobremesas doces cozinhadas 

adicionadas de ingredientes crus e/ou com flora especifica própria (exemplos: salada 

de feijão frade com salsa e cebola crua, pratos de carne ou peixe com saladas cruas, 

sandes com vegetais crus, etc.); 

• Grupo 3 - Saladas, vegetais e frutos crus (exemplos: alface, tomate, cenoura, fruta 

ao natural, etc.) 
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Tabela 12 - Valores Guia para avaliação da qualidade microbiológica de alimentos cozinhados 

prontos a comer 

Microrganismos 
Grupos das refeições prontas a comer  

Grupo 1 (ufc/g) Grupo 2 (ufc/g) Grupo3 (ufc/g) 

Microrganismos a 30ºC ≤104 
≤105 

≤106 

Leveduras ≤104 * ≤104 
≤105 

Bolores ≤102 * ≤102 ≤103 

Coliformes totais ≤102 
≤103 

 

≤104 

 

E. coli <10 <10 <102 

Listeria spp. <102 <102 <102 

Anaeróbios sulfito redutores ≤103 ≤103 ≤103 

Patogénios  

Staphylococcus coagulase positiva <102 <102 <102 

Bacillus cereus ≤103 ≤103 ≤103 

Clostridium perfringens ≤103 ≤103 ≤103 

Salmonella spp. Ausente em 25g Ausente em 25g Ausente em 25g 

Listeria monocytogenes Ausente em 25g Ausente em 25g Ausente em 25g 

Campylobacter spp. Ausente em 25g Ausente em 25g Ausente em 25g 

Vibrio parahaemolyticus Ausente em 25g Ausente em 25g Ausente em 25g 

Yersinia enterocoliica Ausente em 25g Ausente em 25g Ausente em 25g 

 
 
 
 

Para a determinação dos PCC’s e PPRO’s, que devem ser controlados para eliminar ou 

minimizar o perigo, a equipa HACCP do ITAU utilizou a árvore de decisão modificada (do 

Codex Alimentarius) [ANEXO II]. Para cada etapa do fluxograma, apenas os perigos 

considerados significativos foram sujeitos à árvore de decisão. Esses perigos estão 

identificados na matriz de avaliação do risco com as cores rosa (Perigo significativo) e 

laranja (Perigo pouco significativo). 

O desrespeito pelos limites críticos adoptados pode fazer com que o PCC em causa deixe 

de estar sob controlo e, por isso são implementadas as acções de monitorização e 

verificação que procuram garantir o respeito pelos limites e avaliar o seu desempenho 

quanto ao controlo do PCC em causa.  

2.2.4. Determinação dos PCC ’s, PPRO’s e respectivos limites críticos

Adaptado: INSA, 2005 

* - Aplicável em produtos conservados no frigorífico. 
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O Manual de HACCP do ITAU apresenta em anexo o plano HACCP onde constam os 

seguintes pontos [ANEXO III] : 

• As etapas do fluxograma de produção de refeições que constituem PCC ou PPRO; 

• Descrição dos perigos em cada etapa; 

• Medidas de controlo; 

• Limites críticos; 

• Monitorização, 

• Frequência; 

• Acções correctivas. 

As medidas de controlo estabelecidas pelo ITAU com importância para este estudo, estão 

associadas ao PCC4 (confecção dos alimentos) e ao PPRO1 (desinfecção dos vegetais) 

(Tabela 14). Também faria sentido incluir o PCC6 que corresponde à etapa de regeneração 

de refeições, mas o facto dos dados microbiológicos cedidos não contemplarem informação 

sobre os alimentos que resultaram desse tipo de confecção, faz com que este PCC e 

respectivas medidas não sejam apreciados neste estudo. Como tal, é necessário realçar 

que a escassez de informação poderá influenciar a interpretação dos resultados obtidos, no 

entanto, sempre que se justificar, esta situação será tida em conta. 

As temperaturas usuais de confecção que correspondem aos limites críticos do PCC4 estão 

mencionadas na tabela 13. No entanto, nessa mesma tabela e no resumo do plano HACCP 

do ITAU (Tabela 14), não consta o factor tempo. Por esse motivo, é necessário realçar que 

a eliminação de microrganismos ou a sua redução para níveis admissíveis durante a 

confecção (PCC4), não depende apenas da temperatura, mas também do tempo a que o 

produto é submetido a essa temperatura.  

A Food Safety-Authority of Ireland (FSAI) sugere algumas temperaturas mínimas de 

segurança versus tempo para diferentes tipos de alimentos (Tabela 15) (FSAI). 
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Tabela 13 - Temperaturas usuais de confecção de diferentes métodos culinários 

 

 

 

 

 

 

 

Método culinário Descrição 
Temperaturas usuais 

de confecção* 

Cozido O alimento é cozinhado num líquido a ferver ou sob a acção do calor (vapor). 
>100ºC 

*no banho/ambiente de 
cozedura 

Grelhado 
(inclui o método 

churrasco) 
O alimento é exposto ao calor forte de chapa, grelha, infravermelhos ou brasa. 

>75ºC no interior do 
alimento 

Assado O alimento é cozinhado sob a acção do calor forte e seco de um forno 
>75ºC no interior do 

alimento 
Estufado 

(inclui o método 
guisado) 

O alimento coze muito suavemente, geralmente inteiro, nos seus próprios sucos e nos sucos dos 
alimentos que lhe servem de tempero e constituem a receita 

>75ºC no interior do 
alimento 

Gratinado 
O alimento, geralmente já cozido, é envolvido ou coberto com um molho. De seguida vai ao forno forte 

para ganhar cor. 
Temperatura irregular 

Frito Os alimentos inteiros ou porcionados, são cozinhados através da imersão em gordura ou óleo a ferver. >120ºC e <180ºC 

Salteado Consiste na cocção do alimento em pouca gordura ou óleo. 
Temperatura irregular 

>180ºC 

* Não são definidos os tempos de confecção 

Fonte: Costa, 2009 
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Tabela 14 - Resumo do Plano HACCP do ITAU considerando apenas os PCC’s e PPRO’s que foram objecto de estudo 

Etapa Descrição do perigo 
Medidas de 

controlo 
Limites 
críticos 

Monitorização Frequência Registo 
Acções 

correctivas 
… … … … … … … … 

PPC4 
Confecção 

M 

Sobrevivência de 
microrganismos 
patogénicos por 

práticas incorrectas 
de confecção (Falta 

de temperatura e 
tempo e pratos de 

riscos) 
 

Controlo 
organolectico 
do estado de 

confecção 
(Cor, sangue, 

textura, 
consistência e 

aroma) 
 

Ausência de 
alimentos crus 
ou em sangue. 

 
Assegurar que 
a temperatura 

interna dos 
produtos 

confeccionados 
atinja os 75ºC * 

em peças 
volumosas. 

 

Observação visual 
 

Cada confecção 
 

Não 
aplicável 

 

- Confeccionar 
novamente os 

alimentos 
 

M 

Contaminação 
cruzada com 

microrganismos por 
práticas incorrectas 

de higiene 
(utensílios, 

equipamentos e 
manipuladores) 
e/ou de limpeza 

 

PPRO1 
Desinfecção 
dos vegetais 

M 

Sobrevivência de 
microrganismos 
patogénicos por 

práticas incorrectas 
de desinfecção de 

produtos 
hortícolas/frutos 

prontos a ser 
consumidos 

Controlo de 
desinfecção 
das frutas e 

legumes 

Não aplicável 

Controlo de 
consumo de 

pastilhas 
desinfectantes; 

 
Controlo da 

actividade de 
desinfecção (doses, 

água e tempo) 

Trimestralmente 
 
 
 

Diariamente 

Mapa de 
consumos de 

pastilhas 
desinfectantes 

 
Registo diário 

de HACCP 

- Desinfectar 
novamente os 
vegetais, se 
necessário; 
 
- Eliminar os produtos 
não conformes 

… … … … … … …  

* Não são definidos os tempos de confecção 

Fonte: Costa, 2009 
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Tabela 15 - Temperaturas internas mínimas versus tempos que garantem a segurança dos produtos alimentares confeccionados 

 

 

 

 

 

Produto  Temperaturas internas/Tempo  

Carnes recheadas, massas e recheios que contenham carne, aves ou peixes 75ºC/15s 

Aves (Frango, peru, pato, ganso) 75ºC/15s 

Porco, bacon, salsicha fresca 63ºC/15s 

Carnes moídas ou desfiadas incluindo hambúrgueres peixe desfiado, salsicha 68ºC/15s 

Carne assada de porco e vaca 63ºC/4min 

Bife de vaca, carneiro, vitela, veado 63ºC/15s 

Peixe e marisco 63ºC/15s 

Vegetais a servir a quente 60ºC/15s 

Ovos e produtos que contêm vos frescos 68ºC/15s 

Alimentos pré-cozinhados 75ºC/15s 

Qualquer alimento de alto risco confeccionado no microondas 75ºC/15s 

Fonte: FSAI 
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O ITAU dispõe de análises microbiológicas que são indispensáveis à verificação do estado 

sanitário dos alimentos. Essas análises respondem a dois objectivos: 

• Controlar a qualidade microbiológica geral dos alimentos. Consiste em efectuar 

testes para verificar o alcance da contaminação dos alimentos, a eficácia das boas 

práticas de produção, a higiene que envolve a sua manipulação, as condições de 

armazenagem e a sua salubridade; 

• Detectar a presença de microrganismos patogénicos ou de toxinas capazes de 

causar toxinfecções alimentares. 

No âmbito desta dissertação optou-se apenas por avaliar os resultados das análises 

microbiológicas realizadas às amostras recolhidas de alimentos prontos a comer, obtidos 

nas operações (etapas) identificadas pela empresa como PCC4 e PPRO1. 

Segundo a norma ISO 22000:2005 apenas as medidas de controlo aplicadas nos PCC’s e 

PPRO’s carecem de validação dado não ser, na generalidade das situações, possível 

estabelecer uma relação de causa - efeito entre a aplicação de uma medida de pré-requisito 

e a presença de um perigo a níveis acima do aceitável no produto final. Ainda que se possa 

estabelecer uma relação de causa - efeito entre a higienização de uma superfície e ausência 

de microrganismos por unidade de área (p.exe. análise microbiológica via zaragatoas), esta 

não é extrapolável para o estado do produto final, nomeadamente quando existem etapas 

de processamento dos alimentos a quente. A higienização é um pré-requisito que constitui 

uma condição necessária mas não suficiente. 

Todos os trimestres o ITAU elabora um Relatório com a ajuda dos Técnicos da Qualidade 

de Unidade, Técnicos da Qualidade de Área e o Director da Qualidade e Ambiente.  

A tabela 16 corresponde ao Relatório que é constituído por três colunas principais que 

correspondem ao número de inspecções, análises microbiológicas e certificações. O número 

de inspecções diz respeito ao número de SIMES práticas e Check-list realizados pelos 

Técnicos da Qualidade de Unidade e de Área. 

A avaliação microbiológica é da responsabilidade de um laboratório externo acreditado, 

Controlvet, com a qual foi acordado o tipo de microrganismos a pesquisar (Tabela 12) e o 

tipo de “produto” a avaliar: refeições prontas a comer (feito por recolha de amostras), mãos 

2.3. RESULTADOS 

2.3.1. Levantamento das análises microbiológicas re alizadas a pratos confeccionados 

entre Janeiro e Junho de 2010  
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dos manipuladores e equipamentos (realizado por meio de esfregaços). Através do total de 

análises efectuadas aos pontos referidos, é determinada a percentagem de resultados que 

estão em conformidade, ou seja, que estão dentro dos limites estabelecidos.  

No âmbito desta dissertação, tal como referido, apenas vamos analisar os resultados 

microbiológicos obtidos a partir da recolha de amostras de alimentos prontas a comer. 

Segundo a tabela 16, no 1º e 2º trimestre do ano de 2010, foram realizadas na totalidade 

132 análises microbiológicas às refeições/saladas. Do número total de análises efectuadas, 

87,9% dos resultados obtidos estavam conformes, o que significa que cerca de 12,1% 

desses resultados ultrapassaram os limites microbiológicos estabelecidos. No entanto, esta 

constatação não implica a ocorrência de episódios com impacto na saúde pública.  

São os resultados não conformes que irão ser interpretados e avaliados nesta dissertação 

no sentido de se perceber quais as causas potenciais que estiveram na sua origem e se 

estas encerram a possibilidade de falha do PPRO1 ou do PCC4, o que permitiria, caso os 

dados fossem adequados em termos de representatividade estatística, validar pela negativa 

as medidas de controlo. 

A terceira e última coluna diz respeito ao número de certificações obtidas, nos dois primeiros 

trimestres de 2010. A certificação das unidades alimentares permite demonstrar que os 

processos e serviços prestados encontram-se em conformidade com normativos de 

referência. Com a certificação obtém-se benefícios ao nível dos seguintes aspectos: 

validação do sistema de HACCP na unidade; melhoria da organização interna; aumento da 

satisfação e confiança dos clientes; aumento da motivação e envolvimento na cultura da 

empresa, por parte dos colaboradores internos; confiança no sistema; facilidade de acesso à 

informação, etc (Cantinho, 2010). 

Na tabela 16 estão mencionados os objectivos estabelecidos pela equipa do ITAU, os quais 

deverão ser cumpridos, uma vez que, partindo do princípio que estes são adequados à 

realidade operacional do ITAU, vão permitir confirmar a adequação dos mecanismos de 

controlo implementados. Relativamente às análises microbiológicas realizadas a alimentos 

prontas a comer, embora não tenha terminado o ano de 2010, é possível constatar que em 

termos de número de análises efectuadas, o somatório dos dois primeiros trimestres deste 

ano dá um total de 132 análises, o que corresponde a mais de metade do objectivo 

estabelecido para este ponto (203 análises/ano). Além disso, do ponto de vista de 

percentagem de resultados conformes, tanto no 1º como no 2º trimestre, as percentagens 

obtidas, 87,8% e 88% respectivamente, são superiores ao objectivo estabelecido (85%). 
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Tabela 16 - Reporting do Universo ITAU desde 2003 até ao 2º trimestre de 2010 

 

 
Nº de Inspecções  Análises Microbiológicas  Certificação  

 

Insp. 

Externas 

Insp. 

Internas  

Nº de Insp 

total 

Análise 

refeições 

% 

Conf 

Esfregaços 

Mãos 

% 

Conf 

Esfregaços 

Equipamentos  

% 

Conf 

Locais 

ISO 

9001 

Locais 

ISO 

14001 

Locais 

ISO 

22000 

Locais 

ISO 

18001 

Objectivos  

(Ano) 
N.A.* 2350 N.A.* 203 85% 231 85% 230 85% 29 7 4 4 

2003 248 563 811 216 81,0% 53 89,0% 302 70,0% 11 0 ____ ____ 

2004 312 654 966 311 83,0% 196 72,6% 453 82,2% 12 0 ____ ____ 

2005 249 626 875 223 90,4% 120 95,1% 302 90,4% 17 3 ____ ____ 

2006 210 855 1065 140 85,5% 150 71,3% 182 86,9% 15 3 0 ____ 

2007 273 2254 2527 294 84,7% 320 70,8% 407 80,8% 15 2 1 ____ 

2008 117 2685 2090 334 87,3% 326 81,4% 233 80,6% 17 3 1 ____ 

2009 106 2338 2444 234 87,6% 170 78,2% 199 82,4% 25 5 3 2 

2010 34 1358 1392 132 87,9% 135 83,0% 121 89,3% 29 7 4 4 

1ª Trim. 23 773 796 82 87,8% 61 91,8% 48 89,6% 24 6 3 4 

2º Trim. 11 585 596 50 88,0% 74 75,7% 73 89,0% 29 7 4 4 

*N.A- Não aplicável 
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Na tabela 17 constam os resultados não conformes obtidos no total das 132 análises 

microbiológicas realizadas a alimentos prontos a comer, no dois primeiros trimestres de 

2010. Nesta tabela estão mencionados os microrganismos cuja presença ultrapassou os 

valores recomendados, tendo em conta o grupo (Grupo 1, 2 ou 3) a que pertence cada 

refeição.  

Dos 12,1% de resultados não conformes fazem parte os seguintes microrganismos: 

• Contagem de bactérias coliformes (com sete resultados insatisfatórios); 

• Contagem de Escherichia coli (com um resultado insatisfatório); 

• Contagem de microrganismos a 30ºC (com nove resultados insatisfatórios); 

• Pesquisa de Listeria monocytogenes (com dois resultados insatisfatórios).  

Portanto, tal como se pode observar a partir da tabela 17, o ITAU obteve 19 resultados 

insatisfatórios no total das 75 unidades que foram sujeitas à recolha de amostras. No 

entanto, algumas datas de recepção de amostras são iguais para determinadas unidades 

(classificadas por A, B, C e D de acordo com o sector de actividade a que pertencem), ou 

seja, nestes casos significa que, independentemente dos microrganismos identificados, foi 

recolhida apenas uma amostra de alimentos prontos a comer nessa mesma unidade (p.exe. 

para uma das unidades classificada com a letra A, a data de recepção 18/01/2010, surge 

duas vezes na tabela 17). 

Os principais microrganismos responsáveis pela avaliação não satisfatória foram as 

bactérias coliformes e os microrganismos a 30ºC, com um total de 16 resultados 

insatisfatórios.    

Com base no que é referido na tabela 8, relativamente aos limites dos parâmetros que 

podem condicionar o desenvolvimento dos microrganismos, a sua presença em alimentos 

pode ser interpretada como: 

• Indicação de uma possível contaminação por microrganismos patogénicos; 

• Indicação da provável deterioração dos alimentos; 

• Indicação de contaminação fecal; 

2.3.2. Identificação das possíveis causas que justifiquem os resultados não -

conformes das análises microbiológicas  
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• Indicação de condições sanitárias inadequadas durante o armazenamento ou 

processamento dos alimentos; 

• Indicação de ocorrência de falhas nos binómios tempos/temperaturas  durante a 

confecção. 

A ocorrência de bactérias coliformes indica o desrespeito pelas boas práticas de 

manipulação, a existência de falhas ao nível da higienização dos utensílios e equipamentos, 

aplicação de binómios tempos/temperaturas de confec ção insuficientes  e ainda 

constitui um alerta para a possível presença de outros microrganismos de maior 

patogenicidade e mais difíceis de serem detectados. Embora estas bactérias sejam muitas 

vezes associadas à contaminação por fezes de humanos e animais, a presença destas pode 

não ter necessariamente uma origem entérica, como tal é importante pesquisar, dentro 

deste grupo, os de origem fecal, que indicam com maior grau de certeza a presença de 

outros microrganismos que acompanham a E.coli na ecologia fecal.  

A presença de microrganismos a 30ºC em alimentos prontos a comer evidencia a 

necessidade de se introduzir melhorias nos procedimentos de higienização aplicados, 

reforçar a formação dos colaboradores quanto à higiene de utensílios, equipamentos, 

superfícies e ainda boas práticas de manipulação. Além disso, podem ser também um 

indicador de ocorrência de falhas no uso dos binómios tempos/temperaturas exigidos 

durante a confecção dos alimentos. 

A Listeria monocytogenes é um patogénio associada a alimentos que estão total ou 

parcialmente crus, tais como o leite (incluindo leite pasteurizado), produtos derivados do 

leite (como os queijos não curados), enchidos, legumes, etc. As condições que podem 

favorecer a presença deste tipo de microrganismo são as temperaturas de armazenamento 

inadequadas, tempos/temperaturas de confecção insuficientes , condições de 

manipulação e de higienização impróprias. 
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Tabela 17 – Resultados não-conformes das análises microbiológicas efectuadas às amostras de alimentos prontos a comer no período de Janeiro a Junho 

de 2010 

UNIDADE 
DATA DE 

RECEPÇÃO DA 
AMOSTRA 

PRODUTO REFERÊNCIA  
VALOR 

RECOMENDADO 
(INSA) 

RESULTADO 
(ufc/g) 

APRECIAÇÃO  

CONTAGEM DE BACTÉRIAS COLIFORMES 

G
R

U
P

O
 1

 

A 18-01-2010 Refeição 
Pescada dourada com 

arroz de tomate  
<=1x10^2 5.2x10^3 NC 

B 10-03-2010 Refeição 
Massa com perna de 
frango com tomatada  

<=1x10^2 1.8x10^2 NC 

C 23-04-2010 Refeição Saladinha de salmão  <=1x10^2 2.6x10^2 NC 

D 20-05-2010 Refeição 
Arroz de chouriço e frango 

assado  
<=1x10^2 1x10^3 NC 

A 08-06-2010 Refeição Marmota cozida com todos  <=1x10^2 2.1x10^2 NC 

G
R

U
P

O
 2

 

C 17-03-2010 Refeição + Salada 
Arroz de atum com salada 

de alface  
<=1x10^3 2.4x10^3 NC 

B 24-03-2010 Refeição + Salada 
Peru estufado com arroz 

de passas e salada  
<=1x10^3 1.9x10^4 NC 

CONTAGEM DE ESCHERICHIA COLI 

G
R

U
P

O
 1

 

B 10-03-2010 Refeição 
Massa com perna de 
frango com tomatada  

<=1x10^1 NE2x10^1 NC 

  CONTAGEM DE MICRORGANISMOS A 30ºC 

G
R

U
P

O
 

1 

A 18-01-2010 Refeição 
Pescada dourada com 

arroz de tomate                         
<=1x10^4 1.1x10^4 NC 

B 01-03-2010 Refeição Batata frita com iscas  <=1x10^4 2.6x10^4 NC 
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B 03-03-2010 Refeição 
Solha no forno com puré e 

brócolos 
<=1x10^4 1.6x10^4 NC 

A 26-03-2010  Refeição  
Trouxinhas de carne com 

arroz alegre  
<=1x10^4 1.2x10^4 NC 

C 21-04-2010 Refeição Jardineira <=1x10^4 1.6x10^5 NC 

C 23-04-2010 Refeição Saladinha de Salmão <=1x10^4 1.3x10^4 NC 

D 20-05-2010 Refeição  
Arroz de chouriço e frango 

assado 
<=1x10^4 9.7x10^5 NC 

G
R

U
P

O
 2

 

A 04-03-2010 Refeição + Salada 
Arroz de feijão c/ pastéis 

bacalhau alface e cenoura 
<=1x10^5 4.9x10^5 NC 

B 24-03-2010 Refeição + Salada 
Peru estufado c/ arroz de 

passas e salada 
<=1x10^5 1.4x10^5 NC 

  PESQUISA DE LISTERIA MONOCYTOGENES 

G
R

U
P

O
 2

 

C 17-03-2010 Refeição + Salada 
Arroz de atum com salada 

de alface 
Negativo Positivo NC 

G
R

U
P

O
 3

 

A 02-06-2010 Salada Alface e pepino  Negativo Positivo NC 

A - Centro hospitalar 

B - Empresa Privada 

C - Estabelecimento de Ensino 

D - Estabelecimento Prisional 

NE - Número estimado 

NC - Não conforme 
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Tendo em conta os microrganismos que contribuíram para a obtenção de resultados 

microbiológicos não satisfatórios e, os respectivos grupos a que pertence o conjunto de 

refeições/saladas, iremos enunciar algumas causas que poderão ter sido responsáveis 

pelas não-conformidades (Tabela 18). 

 

Tabela 18 - Possíveis causas responsáveis pela obtenção de resultados microbiológicos 

insatisfatórios 

Possíveis causas  

A 
Higiene deficiente de utensílios, equipamentos e superfícies antes, durante e após o 

processo de confecção. 
B Contaminação por más práticas de manipulação dos alimentos antes e após confecção. 
C Contaminação cruzada 

D 
Desinfecção inadequada de saladas (pelo tempo de contacto entre a salada e a solução 

desinfectante ser insuficiente e/ou quantidade de pastilhas desinfectantes utilizadas não ser 
a recomendada) (PPRO1). 

E 
Temperaturas de conservação das saladas inadequadas (considerando as temperaturas dos 
equipamentos de frio, câmaras de refrigeração e mesas expositoras de saladas dispostas na 

linha de self). 
F Binómios tempos/temperaturas de confecção insuficientes (PCC4). 

G 
Contaminação fecal dos alimentos através dos manipuladores, superfícies, utensílios ou 

equipamentos, após confecção. 

H 
Tempo de espera considerável entre o fim da confecção até à distribuição dos alimentos 

confeccionados na linha de self. 

 

De acordo com o tipo de microrganismos e grupos dos alimentos, vamos assinalar quais as 

causas de contaminação que poderão estar associadas às não-conformidades obtidas 

(Tabela 19).  
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Tabela 19 - Relação entre os microrganismos presentes nas refeições/saladas com as possíveis causas responsáveis pela contaminação microbiológica 

Microrganismos Grupo do produto Produto 
Possíveis causas de contaminação microbiológica 

A B C D E F G H 

B
ac

té
ria

s 
co

lif
or

m
es

 

Grupo 1 
 (Refeição) 

Pescada dourada com 
arroz de tomate 

X X X   X  X 

Grupo 1 
 (Refeição) 

Massa com perna de 
frango com tomatada 

X X X   X  X 

Grupo 1  
(Refeição) 

Saladinha de salmão X X X   X  X 

Grupo 1  
(Refeição) 

Arroz de chouriço e 
frango assado 

X X X   X  X 

Grupo 1  
(Refeição) 

Marmota cozida com 
todos 

X X X   X  X 

Grupo 2  
(Refeição+ Salada) 

Arroz de atum com salada 
de alface 

X X X X X X  X 

Grupo 2  
(Refeição+ Salada) 

Peru estufado com arroz 
de passas e salada 

X X X X X X  X 

Escherichia coli 
Grupo 1 

(Refeição) 
Massa com perna de 
frango com tomatada 

X X X   X X X 

M
ic

ro
rg

an
is

m
os

 a
 3

0º
C

 

Grupo 1 
 (Refeição) 

Pescada dourada com 
arroz de tomate 

X X X   X  X 

Grupo 1 
 (Refeição) 

Batata frita com iscas X X X   X  X 

Grupo 1 
 (Refeição) 

Solha no forno com puré 
e brócolos 

X X X   X  X 

Grupo 1 
 (Refeição) 

Trouxinhas de carne com 
arroz alegre 

X X X   X  X 

Grupo 1 
 (Refeição) 

Jardineira X X X   X  X 

Grupo 1 
 (Refeição) 

Saladinha de salmão X X X   X  X 



VALIDAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLO EM UNIDADES DE RES TAURAÇÃO COLECTIVA 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ENGENHARIA ALIMENTAR - S ara Timóteo 

 

47 
 

Grupo 1 
 (Refeição) 

Arroz de chouriço e 
frango assado 

X X X   X  X 

Grupo 2 
 (Refeição + Salada) 

Arroz de feijão com 
pastéis de bacalhau com 

alface e cenoura 
X X X X X X  X 

Grupo 2 
 (Refeição + Salada) 

Peru estufado com arroz 
de passas e salada 

X X X X X X  X 

Listeria 
monocytogenes 

Grupo 2 
 (Refeição + Salada) 

Arroz de atum com salada 
de alface 

X X X X X X  X 

Grupo 3 
 (Salada) 

Alface e pepino X X X X X    
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De acordo com a tabela anterior é possível agrupar as causas de contaminação 

microbiológica, tendo em conta o grupo da refeição e os respectivos microrganismos 

identificados, tal como se pode constatar pelo que se segue.  

• Grupo 1  (prato confeccionado): 

- Bactérias coliformes: A, B, C, F, H 

- Escherichia coli: A, B, C, F, G, H 

- Microrganismos a 30ºC: A, B, C, F, H 

• Grupo 2  (prato confeccionado + ingredientes não confeccionados): 

- Bactérias coliformes: A, B, C, D, E, F, H 

- Microrganismos a 30ºC: A, B, C, D, E, F, H 

- Listeria monocytogenes: A, B, C, D, E, F, H 

• Grupo 3  (saladas): 

- Listeria monocytogenes: A, B, C, D, E 

 

Considerando os resultados insatisfatórios das refeições/saladas e as causas de 

contaminação microbiológica (falhas nas boas práticas de manipulação e higienização e 

falhas do PCC4 e/ou PPRO1), será interessante procurar determinar, qual a causa que mais 

contribuiu para a obtenção desses valores em cada grupo, sendo que esse será o assunto a 

desenvolver durante a discussão dos resultados. Esta discussão acaba por ficar 

condicionada ao número de resultados disponíveis e à dificuldade de “repetição” de ensaios 

para confirmação, pois eventuais seguimentos analíticos apenas se podem fazer para 

refeições semelhantes onde, por exemplo, as matérias-primas são diferentes, face às 

necessidades de planeamento dos aprovisionamentos e de rotação dos produtos, típica 

desta actividade de restauração. 
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3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

De uma forma geral, tendo em conta os dados da tabela 19, nas 75 unidades de 

restauração do ITAU sujeitas ao caso de estudo, os alimentos que demonstraram ser mais 

susceptíveis a contaminações microbiológicas com valores acima dos níveis desejados, 

foram os alimentos pertencentes ao Grupo 1 (treze resultados insatisfatórios). As refeições 

pertencentes ao Grupo 2 e ao Grupo 3 apresentaram alguns resultados não conformes, 

embora em menor número.  

As discussões que se seguem baseiam-se nos resultados da tabela 19 e nos dados da 

tabela 16.  

No caso das refeições pertencentes ao Grupo 1 as causas de contaminação microbiológica 

podem ter correspondido à ocorrência de falhas do PCC4 (causa F) e das boas práticas 

(causas A, B, C e H). Segundo os dados da tabela 16, nos dois primeiros trimestres do ano 

de 2010, os resultados microbiológicos conformes dos esfregaços realizadas aos 

equipamentos e mãos dos manipuladores, estão na sua maioria, acima dos objectivos 

estabelecidos para estes dois pontos (à excepção do resultado do 2º trimestre para os 

esfregaços realizados às mãos, que apresenta um valor inferior a 85%). O que significa que 

as boas práticas de higienização e manipulação foram cumpridas de forma quase rigorosa. 

O desrespeito por estes pré-requisitos, antes da confecção dos alimentos, não se prefigura 

como a principal causa para a explicação dos resultados insatisfatórios nos pratos 

confeccionados. Apenas uma falha grosseira das boas práticas poderia originar uma 

contaminação inicial, que promovesse a ineficácia dos limites críticos do PCC4. Durante o 

tempo de estágio nas unidades de restauração do ITAU, foi possível constatar que 

raramente erros desta natureza eram cometidos, não só pela preocupação e empenho dos 

colaboradores mas também pela quantidade de formação ministrada sobre a importância 

destes pré-requisitos quanto à segurança das refeições servidas. 

Assim sendo, o incumprimento pelos limites críticos associados ao PCC4 aparenta ser uma 

das causa que contribuiu para os resultados microbiológicos obtidos, ou seja, provavelmente 

na maioria das refeições do Grupo 1, não foram assegurados os binómios 

tempo/temperaturas  exigidos.  

É comum e correcto neste sector de actividade, estabelecer como procedimento de 

monitorização mais “célere”, a confirmação indirecta do cumprimento dos limites críticos 

através da inspecção visual do estado de confecção final do produto, todavia esta prática é 

mais falível/subjectiva. Uma das formas de avaliar a importância deste factor nos resultados 

apresentados passaria por efectuar o cruzamento com os registos da monitorização das 
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temperaturas de confecção (não estão definidos critérios para o tempo), pessoal (escalas) e 

momentos (hora:minuto) do percurso do prato até à apresentação. 

Para os pratos em que a contagem a 30ºC excedeu os critérios, existe também a 

possibilidade de, para os valores de tempo/temperatura praticados na confecção (tabela 15), 

ser admissível a sobrevivência de espécies esporuladas (Bacillus spp.), cujo teor venha a 

aumentar em virtude de tempos de espera entre a confecção e o empratamento ou a 

apresentação para serviço (causa H). Em boa verdade, também não deveremos descartar a 

possibilidade de contaminação por incorrecta manipulação e higienização de superfícies e 

equipamentos, após confecção (causas A, B e C), ainda que os níveis de cumprimento das 

boas práticas sejam elevados. 

Já a presença de coliformes é de muito mais difícil explicação, pois para temperaturas 

médias de confecção o efeito de redução decimal é em geral suficientemente acentuado. 

Um factor a considerar para a potencial falha relacionada com este grupo indicador assenta 

na matéria-prima delicada (peixe e frango) nas etapas de descongelação (as matérias 

primas, por questões de segurança são congeladas) que possam ter condicionado a eficácia 

do tratamento no ponto frio das peças dos alimentos (na prática, falha da aplicação da 

medida de controlo).  

Se a contaminação após confecção é admissível para as contagens a 30ºC pelo que já foi 

dito, a contaminação com coliformes, por manipuladores, face uma vez mais ao nível de 

cumprimento das boas práticas é de difícil admissão. Fica como mais provável a 

contaminação das superfícies (causa A), o que nesta fase, passa por incluir os pratos e 

utensílios utilizados no empratamento/serviço, pois basta por vezes uma secagem menos 

eficaz para promover o desenvolvimento de condições propícios à sua recontaminação. 

Relativamente às refeições do Grupo 2, a ocorrência de falhas no PCC4 (causa F), PPRO1 

(causa D) e no cumprimento das boas práticas (causas A, B, C e H) poderão ter sido as 

principais causas para a obtenção de resultados insatisfatórios. Todos os pontos referidos 

na situação anterior (refeições do Grupo 1) são aplicáveis neste caso, no entanto, existe 

mais uma causa a considerar que está relacionada com a desinfecção das saladas.  

O tratamento químico dos vegetais efectuado nas unidades de restauração do ITAU 

consiste na aplicação de pastilhas desinfectantes na água. Pelos resultados obtidos neste 

grupo de refeições, a desinfecção, provavelmente, nem sempre foi bem executada pelos 

colaboradores. Por exemplo, o tempo de contacto entre as saladas e a solução 

desinfectante e a quantidade de pastilhas usadas podem não ser suficientes para reduzir a 

carga microbiana, de forma a garantir os resultados pretendidos. Nesta situação, o rigor no 
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controlo do volume de água, da quantidade de pastilhas e do tempo de contacto dos 

vegetais com o desinfectante químico, é menos rigoroso que a aplicação de um binómio 

tempo/temperatura e por isso, é maior a probabilidade de falha do PPRO (nesta caso o 

efeito e rigor da aplicação da medida de controlo é mais baixo, o que de acordo com a ISO 

22000:2005 conduz à classificação desta medida como PPRO). 

Tal como referido no ponto 2.2.4., na análise dos resultados não foi possível distinguir quais 

as refeições que resultaram do método Cook-chill, pelo facto das análises microbiológicas 

não contemplarem este tipo de informação e por isso, neste estudo rejeitou-se a hipótese 

das refeições pré-cozinhadas. Face a esta situação, as não-conformidades obtidas nas 

refeições dos Grupos 1 e 2, não devem limitar-se às possíveis causas já enunciadas, mas 

também devem englobar as causas associadas à conservação (temperatura de refrigeração 

deve variar entre os 0ºC e 3ºC) e regeneração (no final, a temperatura terá de ser superior 

70ºC no “ponto frio” do alimento) das refeições resultantes do método Cook-chill. 

Nas refeições pertencentes ao Grupo 3 os resultados obtidos podem ser devido ao 

desrespeito pelo PPRO1 (causa D) e pelas boas práticas (causas A, B e C). Neste caso, 

provavelmente os requisitos exigidos no tratamento químico das saladas não foram 

cumpridos pelos colaboradores, pelo que esta poderá ser a principal causa de 

contaminação.  

Dado que o estudo decorreu em tempo real de operação, por questões operacionais não foi 

possível estabelecer, de forma sistemática, uma relação entre os registos da monitorização 

dos PPC4 e PPRO1 e os resultados das análises às refeições/saladas prontas a comer, de 

forma a determinar eventuais correlações.  

Para reforçar a discussão dos resultados quanto às principais causas de contaminação 

sugeridas para cada grupo de refeição, propomos a seguinte árvore de decisão (Figura 3), 

que ajudará a determinar se a ocorrência de falhas ao nível do PCC4 e PPRO1, foram ou 

não determinantes na obtenção dos resultados insatisfatórios (principal objectivo deste 

estudo). 
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Seguindo todos os passos sugeridos pela árvore de decisão, no final obtêm-se três 

situações distintas às quais vamos fazer corresponder as principais causas de 

contaminação microbiológica. Em qualquer situação, pelas razões já discutidas, não será 

provável a hipótese de ocorrência de falhas graves das boas práticas capazes de originar 

níveis de contaminação inaceitáveis, antes da confecção e desinfecção. Assim sendo, as 

causas que parecem ter contribuído mais para os resultados insatisfatórios podem ser 

agrupadas em:  

• Situação I : engloba apenas pratos confeccionados (Grupo 1) e de acordo com a 

figura 3, o desrespeito pelo PCC4 aparenta ter contribuído para a obtenção de 

valores microbiológicos insatisfatórios, seja por efeito de uma maior capacidade de 

sobrevivência de espécies esporuladas e posterior desenvolvimento em “esperas” 

nas etapas subsequentes, ou por deficiente descongelação de matérias-primas peixe 

ou carne e deficiente efeito térmico no ponto frio. Não esquecendo o incumprimento 

das boas práticas de manipulação e higienização após confecção; 

Figura 3 - Árvore de decisão utilizada para o agrupamento de causas de contaminação 
microbiológica para as 3 situações apresentadas. 
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• Situação II : engloba pratos confeccionados com ingredientes não confeccionados 

(Grupo 2), sendo que o desrespeito pelo PCC4 e o PPRO1 foi provavelmente 

decisivo na contaminação das refeições/saladas deste grupo. Há que referir, no 

entanto, que as não conformidades detectadas no sistema foram em maior número 

no Grupo 1 que no Grupo 3, pelo que será legítimo assumir que várias das não 

conformidades do Grupo 2 se devam a falhas de durante e após confecção. 

• Situação III : inclui apenas saladas (Grupo 3) e neste caso o desrespeito pelo 

PPRO1 aparenta ter contribuído fortemente para o resultado obtido. 

Embora a discussão dos resultados se tenha focado, maioritariamente, na identificação das 

causas de contaminação microbiológica, é igualmente importante, compreender e avaliar a 

forma como os responsáveis do Departamento de Qualidade do ITAU actuaram perante os 

valores insatisfatórios obtidos.  

Durante o tempo de estágio, foi notório, que a formação ministrada aos colaboradores é um 

procedimento bastante valorizado e utilizado, na maioria das vezes, como resposta a 

situações menos favoráveis, mas para as quais, nem sempre, é suficiente para garantir a 

resolução do problema. É compreensível que a formação seja a opção de eleição, pelo facto 

de ter um custo reduzido, quando comparada com outros procedimentos. No entanto, é 

necessário reforçar que há situações que exigem outro tipo de resposta, pela gravidade que 

podem representar, como no caso dos valores microbiológicos insatisfatórios.  

Quando são detectadas não-conformidades é importante esclarecer-se o porquê da sua 

ocorrência e a melhor forma de o conseguir pode ser através da realização de novas 

análises microbiológicas, nomeadamente para avaliação da eficácia das acções 

empreendidas. De acordo com as 132 análises avaliadas e tendo em conta os resultados da 

tabela 17, verificou-se que, na maioria dos casos, independentemente dos valores 

insatisfatórios, não foi accionada uma resposta imediata para perceber quais os 

procedimentos que contribuíram para estes valores e se as acções implementadas eram ou 

não capazes de eliminar a(s) causa(s) da(s) não-confomidade(s). Na análise dos dados 

cedidos foram detectadas as seguintes situações para as unidades referidas na tabela 17: 

� Apenas um mês depois da data de recepção da amostra que apresentou resultados 

negativos, foi realizada nova análise (situação frequente nas unidades hospitalares e 

empresas privadas); 

� Não foi feita nova análise após a data de recepção da amostra que apresentou 

resultados negativos (situação frequente nos estabelecimentos de ensino). 
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Tal como referido, os centros hospitalares e empresas privadas são unidades com uma 

frequência de análises microbiológicas superior à dos estabelecimentos de ensino, no 

entanto, em qualquer dos casos, esta não é suficiente para garantir uma resposta imediata e 

ao mesmo tempo eficaz.  
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4. CONCLUSÕES 

Tal como foi possível constatar pela análise e discussão dos resultados, a avaliação 

microbiológica de alimentos prontos a comer deve ser vista como uma ferramenta essencial 

para avaliar o nível de higiene e segurança das refeições distribuídas pelos 

estabelecimentos de restauração. Perante os resultados dessa avaliação, os responsáveis 

deste sector devem identificar quais as etapas mais determinantes para a presença dos 

agentes identificados e ao mesmo tempo efectuar uma reavaliação das medidas de controlo, 

para que os níveis desses agentes no produto final estejam de acordo com os critérios 

microbiológicos estabelecidos e assim garantir a produção de refeições seguras para o 

consumidor. 

O estudo desenvolvido no âmbito desta dissertação, relativamente aos resultados das 

análises microbiológicas realizadas a amostras de refeições prontas a comer servidas nas 

unidades de restauração do ITAU, permitiu estabelecer as seguintes conclusões: 

• Os principais microrganismos responsáveis pela avaliação não satisfatória foram as 

bactérias coliformes e os microrganismos a 30ºC, na sua maioria detectados em 

alimentos pertencentes ao Grupo 1; 

• Embora haja ausência de informação quanto ao método de confecção (tradicional ou 

cook-chill) das refeições sujeitas a recolha de amostras, pensa-se que as causas de 

contaminação microbiológica das refeições do Grupo 1 (grupo com mais resultados 

insatisfatórios) e Grupo 2, estejam relacionadas com a incorrecta aplicação dos 

binómios tempo/temperatura de confecção (PCC4) ou, com causas associadas à 

conservação e regeneração das refeições pré-cozinhadas; 

• Ainda que os níveis de cumprimento das boas práticas sejam elevados, não 

devemos descartar a possibilidade de que o incumprimento destes pré-requisitos 

também tenha contribuído para as não conformidades dos Grupos 1 e 2. Por 

exemplo, após a confecção dos alimentos, ocorrer contaminação cruzada, 

contaminação através das superfícies, manipulação humana e tempos de espera 

consideráveis entre a confecção e o empratamento ou a apresentação para serviço; 

• As refeições pertencentes do Grupos 3 apresentaram menor número de resultados 

insatisfatórios e por incluírem ingredientes não confeccionados (nomeadamente 

saladas), provavelmente uma das causas de contaminação consistiu no desrespeito 

pela operação de desinfecção de vegetais (PPRO1); 
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Na generalidade, os 87,90% de resultados conformes obtidos da recolha de amostras de 

refeições/saladas nas 75 unidades de restauração do ITAU, durante os dois primeiros 

trimestres de 2010, permitem concluir da eficácia das medidas de controlo aplicadas. 

Portanto, há razão para considerar que as medidas de controlo são satisfatórias e que 

eventual inobservância dos limites críticos do PCC4 e das práticas do PPRO1, podem 

conduzir a resultados microbiológicos não conformes, no produto acabado. A utilização da 

expressão “podem conduzir a resultados microbiológicos não conformes”, poderá significar 

na realidade, que a ocorrência de falhas das medidas de controlo implica o aumento da 

probabilidade da presença do perigo. 

Por terem sido as principais dificuldades da discussão e eventuais constrangimentos das 

conclusões, recomendamos, para uma maior facilidade de validação das medidas de 

controlo, sem custos adicionais: 

• Que os registos da recolha das amostras indiquem com clareza a etapa em que foi 

recolhida a amostra: 1) de imediato após a confecção; 2) após empratamento; 3) na 

manutenção a quente/frio; 4) no serviço (simulando o serviço a um consumidor); 

• Que em cada visita do técnico da empresa fornecedora do serviço de análises, seja 

feita uma amostragem suficientemente completa para, perante resultados não-

conformes, relacionar produto, pessoas e superfícies (em especial, pratos, utensílios 

e contentores utilizados após a confecção/preparação); 

• Que se efectue o registo das condições de confecção (temperaturas e tempos) no 

boletim de identificação da amostra; 

• Que no boletim de análises venha mencionado qual o tipo de confecção aplicado nos 

alimentos que apresentaram não-conformidades; 

• Que o número de análises microbiológicas realizadas nas unidades de restauração, 

seja suficiente para haver significância estatística e assim, preparar o modelo de 

Gestão da Qualidade da empresa na identificação das causas de não-

conformidades, facilitando o processo de validação das medidas de controlo. 
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6. ANEXOS 

Anexo I  – Fluxograma genérico de produção de refeições 

 

 

Armazenage
m de 

refeições 
refrigeradas  

(≥0ºC e ≤3ºC) 
 

Descongelação  

( ≥0ºC e <5ºC) 

Recepção de Matérias-primas alimentares 
(secas, refrigeradas, congeladas e 

ultracongeladas) 
 

Recepção de 
refeições 

refrigeradas 
 

Recepção de Matérias-
primas não alimentares 

 

Armazenage
m de 

Matérias-
primas secas 

 

Armazenagem 
de Matérias-

primas 
congeladas ou 
ultracongelada

s 
(≤ -18ºC) 

 

Armazenag
em de 

Matérias-
primas 

refrigerada
s 

(≥0ºC e 
<5ºC) 

Armazenage
m de 

Produtos 
químicos 

 

Armazenag
em de 
outras 

matérias-
primas não 
alimentares 

 

Arrefecimento  
(A temperatura no 
centro do alimento 
deve ser diminuída 
de 60ºC a 10ºC em 

menos de duas 
horas)  

 

Regeneração 

(≥ 75ºC) 

Preparação:  descasque, corte e/ou desinfecção de 
produtos hortícolas ou frutos; corte e desossa de 

carnes; e evisceração, escame e corte de pescado; 
preparação de componentes a incluir na confecção. 

Confecção  
Controlo organoléptico do estado de confecção (cor, 
sangue, textura, consistência e aroma) e produtos de 

origem animal a temperaturas ≥ 75ºC; 
Fritura  

Controlo organoléptico ao óleo de fritura e teste 
colorimétrico e temperatura <180ºC.  

 

Distribuição  
(Linha de self, Bar, Buffet, Equipamentos de transporte, 
Reposição de máquina de vendas automática e linha de 

empratamento.) 
 

Transport
e 

(temperatu
ras ≥65ºC 

ou 
temperatur

as entre 
≥0ºC e 
<5ºC) 

Espera a 
quente  

(temperaturas 
≥65ºC) 

 

Espera a 
frio  

(temperatur
as entre 
≥0ºC e 
<5ºC) 

 

Serviço  
(Acto de entrega das refeições ou componentes de 

refeição ao consumidor final) 
 

Figura 4 - Fluxograma Genérico de Produção de refeições 
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Anexo II  – Árvore de decisão do Codex Alimentarius utilizada pelo ITAU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Árvore de decisão do Codex Alimentarius modificada 

* Passar ao próximo perigo 

potencial identificado. 

Q1: Existem medidas preventivas? 

Sim Não Modificar o processo ou produto 

O controlo desta etapa é 

necessário para a segurança? 
Sim 

Não Não é um PCC STOP * 

Q2: Esta etapa é especificamente desenhada para 

eliminar ou reduzir a ocorrência de um perigo 

para níveis aceitáveis? 
Sim 

Não 

Q3: A contaminação através dos perigos 

identificados pode exceder os níveis aceitáveis 

ou pode aumentar até níveis inaceitáveis? 

Sim Não Não é um PCC 

STOP * 

Q4: Existe alguma etapa subsequente que reduza ou 

elimine a ocorrência dos potenciais perigos para 

níveis aceitáveis? 

Sim Não 

Não é um PCC STOP * 

PCC/PPRO 

Q5: A medida de controlo permite a 

exequibilidade da monitorização? 

Sim Não 

PCC PPRO 
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Anexo III –  Plano HACC do ITAU 

Tabela 20 - Plano HACCP do ITAU 

Etapa Descrição do perigo 
Medidas de 

controlo 
Limites críticos Monitorização Frequência Registo 

Acções 
correctivas 

PPRO1 

Desinfecção 
dos vegetais 

M 

Sobrevivência de 
microrganismos patogénicos 
por práticas incorrectas de 
desinfecção de produtos 

hortícolas/frutos prontos a 
ser consumidos 

Controlo de 
desinfecção 
das frutas e 

legumes 

Não aplicável 

Controlo de 
consumo de 

pastilhas 
desinfectantes; 

 
Controlo da 

actividade de 
desinfecção 

(doses, água e 
tempo) 

Trimestralmente 
 
 
 
 

Diariamente 

Mapa de 
consumos de 

pastilhas 
desinfectante

s 
 
 
 

Registo diário 
de HACCP 

- Desinfectar 
novamente os 
vegetais, se 
necessário; 
 
- Eliminar os 
produtos não 
conformes 

PCC1 

Recepção de 
matérias-

primas 
refrigeradas 
(incluindo 
refeições 

refrigeradas), 
congeladas ou 
ultracongelada

s 

M 

Contaminação/desenvolvime
nto de microrganismos 

patogénicos por práticas 
incorrectas de fabrico e 

distribuição do fornecedor 

Controlo das 
temperaturas 
de recepção 
das matérias-

primas 
 

• Veículo 
refrigerado T ≤ 
5ºC; 

• Veículo de 
transporte de 
alimentos 
congelados ou 
ultracongelado
s T ≤ -15ºC; 

• Veículo de 
transporte de 
refeições 
refrigeradas T ≤ 
3ºC. 

 

Controlo de 
temperaturas 

 

Cada recepção 
 

Registo de 
temperaturas 
das câmaras 
dos veículos 
de transporte 
de matérias-

primas 
 

- Caso a 
temperatura do 
veículo não estiver 
dentro dos limites 
críticos, medir a 
temperatura do 
produto e aceitar 
apenas se as 
seguintes 
temperaturas forem 
respeitadas: 
• Produtos 

hortícolas 
frescos T 
<16ºC 

• Pastelaria 
variada com 
creme T <6ºC 

• Carne fresca, 
produtos 

M 

Contaminação / 
desenvolvimento de 
microrganismos não 

patogénicos por práticas 
incorrectas de fabrico e 

distribuição do fornecedor. 
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cárnicos e 
bacalhau T 
<7ºC 

• Aves, coelho T 
<4ºC 

• Carne picada T 
< 2ºC 

• Ovos 
pasteurizados e 
refeições 
refrigeradas T ≤ 
3ºC 

• Congelados T ≤ 
-12ºC 

 
Ultracongelados T ≤ 
-15ºC 

- Devolução e 
Reclamação ao 
fornecedor (RNC) 

PCC2 

Armazenagem 
de matérias-

primas 
refrigeradas 
(incluindo 
refeições 

refrigeradas), 
congeladas ou 
ultracongelada

M 

Desenvolvimento de 
microrganismos patogénicos 
por práticas incorrectas de 

armazenamento (abusos de 
temperatura, desrespeito 

pela capacidade da câmara, 
acondicionamento incorrecto 
dos produtos) e/ou avaria da 

câmara 
 

Controlo das 
Temperaturas 

de 
armazenagem 

 

Armazenamento em 
refrigeração: ≥0ºC e 

<5ºC; 
 

Armazenamento 
Congelação e 

ultracongelação: ≤-
18ºC. 

 
Armazenamento em 

Controlo de 
temperaturas do 
equipamento de 

frio 
 

Duas vezes por 
dia 

 

Registo de 
temperaturas 
das câmaras 

Frio 
 

- Caso a 
temperatura de 
armazenagem não 
estiver dentro dos 
limites críticos, 
medir a temperatura 
dos produtos e 
colocá-los noutra 
câmara garantindo 
as seguintes 
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s 
 

M 

Desenvolvimento de 
microrganismos não 

patogénicos por práticas 
incorrectas de 

armazenamento (abusos de 
temperatura, desrespeito 

pela capacidade da câmara, 
acondicionamento incorrecto 
dos produtos) e/ou avaria da 

câmara 
 

câmaras dedicadas: 
 

• Produtos 
hortícolas 
frescos T 
<16ºC; 

• Pastelaria 
variada com 
creme T <6ºC; 

• Carne fresca, 
produtos 
cárnicos e 
bacalhau T 
<7ºC; 

• Aves, coelho T 
<4ºC; 

• Carne picada T 
<2ºC; 

• Ovos 
pasteurizados 
e refeições 
refrigeradas T ≤ 
4ºC; 

• Congelados T ≤ 
-15ºC; 

• Ultracongelado
s T ≤ -18ºC 

 

temperaturas: 
 

• Produtos 
hortícolas 
frescos T 
<16ºC 

• Pastelaria 
variada com 
creme T <6ºC 

• Carne fresca, 
produtos 
cárnicos e 
bacalhau T 
<7ºC 

• Aves, coelho T 
<4ºC 

• Carne picada T 
<2ºC 

• Ovos 
pasteurizados e 
refeições 
refrigeradas T ≤ 
4ºC 

• Congelados T ≤ 
-12ºC 

• Ultracongelado
s T ≤ -15ºC 

 
- Reparação da 
avaria do 
equipamento 

Alimentos 
refrigerados: 

- Utilização imediata 
dos alimentos a 
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temperaturas entre 
≥ 5ºC e ≤ 10ºC; 

- Eliminação dos 
produtos 
(Pastelaria, 
Produtos carnico, 
Ovos e bacalhau 
com temperaturas> 
10ºC 

Alimentos 
congelados: 

- Colocação dos 
produtos numa 
câmara de 
refrigeração, caso 
estejam a 
temperaturas <5ºC 
e utilização no 
prazo de 24 horas 

PCC3 

Descongelação 
M 

Desenvolvimento de 
microrganismos patogénicos 
por práticas incorrectas de 
descongelação (abusos de 
temperatura, desrespeito 

pela capacidade da câmara, 
acondicionamento incorrecto 
dos produtos) e/ou avaria da 

câmara 
 

Controlo das 
temperaturas 

de 
descongelaçã

o 
 

Temperatura de 
descongelação 

entre ≥ 0ºC e <5ºC 
 

Controlo de 
temperaturas do 
equipamento de 

frio 
 

Duas vezes por 
dia 

 

Registo de 
temperaturas 
das câmaras 

Frio 
 

- Prolongar o tempo 
de descongelação, 
se necessário; 
- Em caso de 
emergência ou caso 
seja necessário 
acelerar o processo, 
recorre-se à 
descongelação em 
água corrente, por 
um período máximo 
de 4 horas; 
- Eliminar produtos 
não conforme. 
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PCC4 

Confecção 

M 

Sobrevivência de 
microrganismos patogénicos 
por práticas incorrectas de 

confecção (Falta de 
temperatura e tempo e 

pratos de riscos) 
 

Controlo 
organolectico 
do estado de 

confecção 
(Cor, sangue, 

textura, 
consistência e 

aroma) 
 

Ausência de 
alimentos crus ou 

em sangue. 
 

Assegurar que a 
temperatura interna 

dos produtos 
confeccionados 

atinja os 75ºC em 
peças volumosas. 

 

Observação visual 
 

Cada confecção 
 

Não aplicável 
 

- Confeccionar 
novamente os 
alimentos 
 

M 

Contaminação cruzada com 
microrganismos por práticas 

incorrectas de higiene 
(utensílios, equipamentos e 

manipuladores) e/ou de 
limpeza 

 

PCC5 

Fritura 
Q 

Formação de compostos 
polares (cancerígenos) 

durante a fritura, por 
aquecimento prolongado 

 

Controlo 
organolectico 
(Cor, aroma e 

textura) ao 
Óleo de fritura 

e teste 
colorimétrico. 

 

Ausência de óleos 
queimados, 

escuros, com 
espuma, etc. 

Compostos polares 
totais <25% 

 

Observação visual 
Realização do 

teste colorimétrico 
ao óleo 

 

Início e durante 
fritura 

 
Teste mensal 
(Sempre que 
haja duvidas) 

 

Registo de 
controlo de 

óleos de 
fritura 

 

- Renovar o óleo de 
fritura caso seja 
considerado não 
conforme 
 

PCC 6 

Regeneração 
M 

Sobrevivência de 
microrganismos patogénicos 
por práticas incorrectas de 

Regeneração (Falta de 
temperatura e tempo) 

 

Controlo das 
temperaturas 

de 
regeneração 

 

Assegurar que a 
temperatura interna 
dos alimentos seja 

≥ 75ºC 
 

Controlo de 
temperaturas 

 

Cada 
regeneração 

 

Registo de 
temperatura 

de 
regeneração 

 

- Continuar a 
regeneração caso a 
temperatura seja 
inferior a 75ºC 

 

PCC7 

Arrefecimento 
(Componentes 
de refeições e 

M 

Desenvolvimento de 
microrganismos patogénicos 

durante o arrefecimento 
(Falta de temperatura e 

tempo). 

Controlos dos 
tempos e 

temperaturas 
de 

arrefecimento 

Assegurar que a 
temperatura, no 

centro do alimento, 
diminua de 60ºc a 

10ºC, em menos de 

Controlo de 
Tempo e 

Temperatura 
 

Cada 
Arrefecimento 

 

Registo de 
Controlo de 
Temperatura 

de 
Arrefecimento 

- Prolongar o 
arrefecimento por 
mais 30 minutos até 
atingir as 
temperaturas 
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saladas)   2 horas 
 

 adequadas 
 
- Rejeitar caso os 
tempos ou 
temperaturas sejam 
desrespeitados 
 M 

Desenvolvimento de 
microrganismos não 

patogénicos durante o 
arrefecimento (Falta de 
temperatura e tempo). 

 

PCC8 

Distribuição: 
Transporte 
alimentos 

 

Contaminação/desenvolvime
nto de microrganismos 

patogénicos por práticas 
incorrectas na distribuição 
(abuso de temperaturas, 

acondicionamento 
incorrecto) e ou avaria da 
câmara da viatura e ou 

práticas de limpeza 
incorrectas.  

 

Controlo de 
temperaturas 
de transporte  

 

Alimentos quentes 
transportados a 
temperaturas ≥ 

65ºC e alimentos 
frios a temperaturas 
entre ≥ 0ºC e <5ºC  

 

Controlo de 
temperaturas do 

produto  
 

Cada transporte 
(à saída e à 

chegada)  
 

Registo de 
temperatura 
de transporte 
de alimentos  

 

- Rejeitar caso as 
temperaturas de 
transporte sejam 
desrespeitadas  

 

PCC9 

Distribuição: 
Espera a 
quente ou 

espera a frio 

M 

Contaminação/desenvolvime
nto de microrganismos 

patogénicos por práticas 
incorrectas na distribuição 
(abuso de temperaturas, 

acondicionamento 
incorrecto) e ou práticas de 

limpeza incorrectas. 
 

Controlo de 
Temperaturas 
de distribuição 

 

• Refeições 
quentes a T ≥ 
65ºC Alimentos 
frios a T entre ≥ 
0ºC e <5ºC 

• Produtos 
hortícolas 
frescos T 
<16ºC 

• Pastelaria 
variada c com 
creme T <6ºC 

• Congelados T ≤ 
-12ºC 

 

Controlo de 
temperaturas no 

produto 
 

Diariamente por 
amostragem 

 

Registo de 
temperaturas 

de 
distribuição 

(Espera 
Quente/Frio) 

 

-Reaquecimento do 
produtos até 
Temperaturas 
superiores a >65ºC; 
 -Arrefecer os 
produtos frios ate 
5ºC; 
 - Reparação da 
avaria do 
equipamento; 
 - Rejeitar os 
alimentos que 
permaneçam na 
zona perigosa de 
temperaturas 
nomeadamente:  
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• Alimentos frios 
a 
temperaturas> 
5 e <10ºC 
durante mais 
de 3 horas  

• Alimentos frios 
a temperaturas 
≥ 10ºC durante 
mais de 2 
horas  

• Alimentos 
quentes a 
temperaturas < 
65ºC durante 
mais de 2 
horas  

 

 
Fonte: Costa, 2009 


