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Resumo 

A realização desta dissertação em ambiente empresarial pretendeu contribuir para a 

implementação e certificação do sistema HACCP.  

Para garantir um gelado de qualidade é necessário muito mais que misturar todos os 

ingredientes e colocá-los em congelação. São necessárias várias etapas para dar origem à 

microestrutura do gelado. Para garantir a segurança no fabrico dos gelados, foi elaborado 

e aplicado o sistema HACCP a todas as etapas do processo. Foram identificados todos os 

potenciais riscos biológicos, químicos, físicos e alergénicos em cada fase do processo. 

Também foram estabelecidos sistemas de monitorização, ações corretivas, procedimentos 

de verificação e registos de documentos para completar o programa HACCP. A 

implementação do sistema HACCP na indústria alimentar pode efetivamente melhorar a 

segurança e a qualidade dos produtos. 

Após a elaboração e implementação dos planos HACCP, procedeu-se à certificação por 

parte da APCER, que deu origem à empresa o certificado em HACCP. 

 

Palavras-Chave: Segurança Alimentar; Gelado; HACCP;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

Abstract 

The accomplishment of this dissertation in a business environment was intended to 

contribute to the implementation and certification of the HACCP system. 

To ensure a quality ice cream it takes much more than mixing all the ingredients and 

putting them in a freezer. Several steps are required to give rise to the microstructure of 

ice cream. To ensure safety in the manufacture of ice cream, the HACCP system was 

developed and applied at all stages of the process. Monitoring systems, corrective actions, 

verification procedures and document records were also established to complete the 

HACCP program. The implementation of the HACCP system in the food industry can 

effectively improve product safety and quality. 

After the elaboration and implementation of the HACCP plans, APCER was certified, 

which gave the company the HACCP certificate.  

 

Keywords: Food Safety; Ice Cream; HACCP 
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I – Introdução  

1. Enquadramento  

As doenças de origem alimentar são um problema que afeta todos os países em todos os 

continentes, sendo consideradas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um 

problema de saúde pública (Soman e Raman, 2016). A segurança alimentar continua a 

ser uma questão crítica em surtos de doenças transmitidas por alimentos, resultando em 

custos substanciais para os consumidores, para a indústria alimentar e para a economia 

(Egan et al., 2007). 

Segundo os princípios gerais de higiene alimentar do Codex Alimentarius (FAO/WHO, 

2003), os consumidores têm o direito a alimentos seguros. O comércio de alimentos tem 

aumentado substancialmente a nível internacional, trazendo benefícios económicos muito 

importantes. No entanto, este fenómeno pode contribuir para a propagação mais rápida 

de eventuais contaminações (Comissão Técnica 77, 2008). Para aumentar a confiança do 

consumidor, é essencial implementar sistemas que exijam que produtores e empresas 

sigam critérios de segurança alimentar (Marques et al., 2012). 

Paralelamente ao desenvolvimento da regulamentação de segurança alimentar, algumas 

normas relacionadas com a qualidade e segurança alimentar, como o Referencial de 

Segurança Alimentar do BRC (British Retail Consortium), do IFS – Food (International 

Featured Standard), do SQF Code (Safe Quality Food) ou da ISO 22000, foram projetadas 

por diferentes organizações. 

A implementação de medidas conducentes à garantia de segurança alimentar tem sido 

uma grande preocupação dos governos e de organismos internacionais. Nas últimas 

décadas do século XX houve francos progressos na adoção internacional da metodologia 

de análise de perigos e pontos críticos de controlo (HACCP, do inglês Hazard Analysis 

and Critical Control Points), reconhecida como uma das estratégias que, à luz do 

conhecimento atual, é mais eficaz para salvaguardar a segurança sanitária dos alimentos 

(Fernández et., 2014). 

O HACCP é usado em diferentes áreas para controlar perigos biológicos, químicos e 

físicos. Atualmente alguns fabricantes aproveitam a estrutura organizacional do HACCP 

para fazer também controlo de alergénicos e garantir que estão a cumprir a legislação. A 
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indústria alimentar tem feito uma forte aposta na identificação correta de perigos para o 

consumidor, e na definição correta de pontos críticos de controlo durante os processos de 

produção, para garantir que os alimentos que produz são seguros para o consumidor. A 

metodologia HACCP tem já várias décadas de provas dadas como eficaz e sensata para 

ser aplicada quotidianamente na indústria alimentar. A grande adaptabilidade que esta 

metodologia tem permite que seja aplicada a empresas de diferentes dimensões, assim 

como a qualquer área de negócio do ramo alimentar. Assim, o fabrico de gelados em 

pequenas unidades enquadra-se claramente na utilização da metodologia HACCP 

(Borude et al., 2016). 

Segundo a Norma Portuguesa (NP 3293/2008), o gelado é um género alimentício obtido 

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

em cuja composição podem entrar todos os ingredientes alimentares, bem como os 

aditivos previstos pela legislação em vigor. 

O gelado é um alimento destinado ao público em geral, mas há uma elevada probabilidade 

de ser consumido por crianças, idosos e pessoas imunocomprometidas, que por serem 

consumidores de risco de serem afetados por doenças de origem alimentar, representam 

uma maior preocupação para os responsáveis pela segurança alimentar das fábricas e 

oficinas que preparam gelado (Allata et al., 2017).  

No domínio do cumprimento legal, a segurança alimentar obedece a um conjunto de 

requisitos previstos na lei, em Portugal essa obrigação é estabelecida neste momento, 

maioritariamente por Regulamentos da União Europeia. A sua aplicação é da 

responsabilidade do operador económico e a fiscalização do seu cumprimento é realizada 

pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária (DGAV). No domínio do negócio, um fabricante pode ter a 

necessidade de recorrer a uma certificação de segurança alimentar, na maioria das vezes 

por exigência dos seus clientes. Essa certificação envolve um referencial – documento 

onde estão estabelecidos os princípios e critérios a cumprir – e uma parte terceira que 

verifica o cumprimento desses requisitos e concede a certificação. Este processo é 

supervisionado pelo estado português através do Instituto Português de Acreditação 

(IPAC), que acredita as “partes terceiras” – as empresas de certificação.  
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Os referenciais certificáveis podem ser produzidos por organismos internacionais, como 

o Codex Alimentarius, organismos dependestes da Organização das Nações Unidas para 

a Alimentação e Agricultura (FAO) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) ou a 

Organização Internacional de Normalização (ISO), ou então poe entidades privadas, 

como o BRC, IFS, SQF OU FSSC 22000. Todos estes referenciais têm por base a 

metodologia HACCP, variando na importância que atribuem ao sistema de gestão da 

segurança alimentar propriamente dito e a vários detalhes da aplicação da metodologia, 

nomeadamente no detalhe das exigências ao nível de pré-requisitos e de preparação dos 

planos HACCP (Trafialek e Kolanowski, 2017);(Kotsanopoulos e Arvanitoyannis, 2017) 

 

2. Objetivos da Dissertação  

O objetivo deste estágio foi a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo de todo 

o percurso académico em ambiente empresarial, obtendo, assim, experiência profissional 

com partilha de conhecimentos e contributos para o desenvolvimento da empresa.  

O presente trabalho tem como objetivo contribuir para a implementação do referencial 

HACCP na empresa, visando a sua certificação.  
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II – Revisão Bibliográfica  

1. Segurança Alimentar  

Os termos food safety e food security são frequentemente, confundidos, pois as palavras 

safety e security são sinónimos em várias línguas (WHO, 2004). Em português, o termo 

segurança alimentar refere-se à ausência de perigos para a saúde – à segurança do 

alimento, tal como tratada no âmbito do presente trabalho, o termo food security deve ser 

empregue para questões relacionadas com a disponibilidade de alimento, no sentido do 

asseguramento alimentar para alimentar uma população.  

Segundo a ISO 22000:2018, a segurança alimentar compreende o conjunto de 

procedimentos para garantir que um género alimentício não causará efeitos adversos na 

saúde do consumidor quando este for preparado, e/ou consumido, de acordo com a 

utilização pretendida. Esta está relacionada com a presença de perigos no momento do 

consumo. Os perigos, podem ocorrer em qualquer fase da cadeia alimentar. Portanto, o 

controlo adequado é essencial em toda a cadeia alimentar e deve ser garantida através de 

esforços combinados de todas as partes envolvidas nessa cadeia. 

A segurança alimentar tem sido uma preocupação da humanidade desde os primórdios da 

história (Pal et al.,2016). Garante que os alimentos consumidos pela população são 

seguros e livres de qualquer tipo de contaminação, incluindo contaminação biológica, 

química ou física (Rezaei, 2018). Uma série de outros fatores também representa desafios 

significativos para a segurança alimentar global, incluindo o surgimento de novos 

patogénicos e substâncias tóxicas, uma população cada vez maior de consumidores em 

risco, (imunocomprometidos e idosos), e a mudança nos padrões do consumo (King et 

al., 2017). 

Estes desafios colocam uma maior responsabilidade sobre produtores e manipuladores de 

alimentos para garantirem a segurança alimentar (WHO, 2019). 

À medida que o comércio de alimentos se expande em todo o mundo, a segurança 

alimentar torna-se uma preocupação comum entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Além do valor da vida e da saúde, as doenças transmitidas por 

alimentos afetam negativamente a economia, o comércio e as indústrias dos países 

afetados (King et al., 2017). Ninguém pode negar a existência de perigos, doenças e até 
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mortes resultantes da contaminação de alimentos com microrganismos patogénicos e 

outros contaminantes (Jukes, 1989). Muitas doenças transmitidas por alimentos podem 

ser evitadas através de uma série de controlos ao longo de toda a cadeia alimentar desde 

a produção até ao consumidor final (Pal et al., 2016). 

A segurança alimentar é um direito humano básico. Muitos milhões de pessoas adoecem, 

enquanto centenas de milhares morrem a cada ano porque consomem alimentos inseguros 

(Fung et al., 2018). No entanto, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima 

que a cada ano 600 milhões de pessoas no mundo adoecem após consumir alimentos 

contaminados, não há evidências suficientes para sustentar as alegações de que os 

números reais de doenças transmitidas por alimentos estão a aumentar (King et al., 2017). 

No século XXI, estas questões não diminuíram. Os surtos locais podem transformar-se 

em emergências internacionais devido à velocidade e ao alcance da distribuição do 

produto. Surtos graves de doenças transmitidas por alimentos continuam a ocorre em todo 

o mundo (Fung et al., 2018). 

A segurança Alimentar tem os seguintes desafios principais:  

− Segurança Microbiológica – Os alimentos por natureza são biológicos, ou seja, 

são capazes de suportar o crescimento de microrganismos que são fontes 

potenciais de transmissão de doenças. Os vírus são os maiores responsáveis por 

doenças transmitidas através de alimentos, mas as hospitalizações e mortes 

associadas a infeções alimentares são causadas pelos agentes bacterianos. As 

doenças variam de gastroenterite leve a síndromes neurológicos, hepáticos e 

renais causados por qualquer toxina dos microrganismos patogénicos. Mais de 

90% das doenças de origem alimentar são causadas por espécies de 

Staphylococcus, Salmonella, Clostridium, Campylobacter, Listeria, Vibrio, 

Bacillus e E. coli. 

 

− Segurança Química – Aditivos químicos não autorizados ou utilizados em 

quantidades superiores às recomendadas, contaminantes ambientais ou industriais 

e resíduos de pesticidas podem ser encontrados em alimentos. Alguns podem 

apresentar níveis elevados de metais pesados por contaminação ambiental ou 
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contaminação a partir de utensílios fabricados com matérias inadequadas (Fung et 

al., 2018).  

 

− Segurança Física – A presença de corpos estranhos em alimentos é uma grande 

preocupação para as empresas alimentares. A contaminação física pode ocorrer 

em qualquer fase da cadeia alimentar e, portanto, todas as medidas necessárias 

para evitar este tipo de contaminação têm de ser tomadas. As reclamações devido 

a contaminações físicas, são as mais relatadas porque ocorrem imediatamente, e 

a fonte do perigo é fácil de identificar (Aladjadjiyan, 2006).  

A garantia de Segurança Alimentar passa cada vez mais por tentar reduzir a realização de 

testes aos produtos acabados, com o objetivo de fornecer evidências de que os produtos 

e processos estão dentro dos limites estabelecidos. Para garantir que esses limites são 

estabelecidos, tomam-se medidas preventivas, tais como  a implementação de pré-

requisitos (limpeza, desinfeção, higiene dos trabalhadores, entre outros) e controlo sobre 

os produtos (como por exemplo o controlo de temperatura), para evitar a contaminação 

ou o crescimento microbiano (Zwietering et al., 2016). 

No contexto atual de elevada preocupação com a segurança alimentar, é necessário 

implementar um método para garantir essa segurança. O sistema HACCP tem dado 

provas de ser um sistema adequado (WHO, 1997). É um sistema de segurança alimentar 

baseado na prevenção que identifica perigos e monitoriza fases de fabrico para garantir 

que esses perigos são eliminados ou mantidos dentro de limites toleráveis (Pal et al., 

2016). 
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2. Sistema HACCP  

Para aumentar a confiança do consumidor, é essencial implementar sistemas que 

permitam que produtores e empresas sigam critérios de segurança alimentar. Os novos 

desafios que a segurança alimentar enfrenta, são superados usando uma ferramenta 

objetiva, o HACCP (Marques et al., 2012). 

O Plan Do Check Act (PDCA) é a chave para o sucesso do HACCP. O processo 

esquemático de natureza cíclica, também é conhecido como Deming Cycle, como mostra 

a Figura 1 (Kushwah e Kumar, 2017). 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Planear (Plan): são identificadas oportunidades de melhoria e são atribuídas 

prioridades posteriores. Da mesma forma, a situação atual do processo a ser analisado é 

definida por meio de dados consistentes, são determinadas as causas do problema e são 

propostas possíveis soluções para resolvê-lo.   

Fazer (Do): pretende-se implementar o plano de ações, selecionar e documentar as 

informações.  

Verificar (Check): os resultados das ações implementadas anteriormente são 

analisados. Ou seja, é realizada uma comparação do antes e depois, verificando se houve 

melhorias e se os objetivos estabelecidos foram alcançados. 

Figura 1: Ciclo de Deming 
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Atuar (Act): consiste no desenvolvimento de métodos destinados a padronizar as 

melhorias (caso os objetivos sejam alcançados). Além disso, é repetida a prova para obter 

novos dados e testar novamente a melhoria (somente se os dados forem insuficientes ou 

as circunstâncias tiverem mudado) ou cajo o projeto seja abandonado e seja iniciado um 

novo a partir do primeiro estágio (no caso das ações não produzirem melhorias efetivas) 

(Vargas et al., 2018).  

O sistema HACCP, cujas siglas derivam dos temos ingleses “Hazard Analysis and 

Critical Control Points”, pode ser traduzido por “Análise de Perigos e Controlo de Pontos 

Críticos”. É uma abordagem científica, e sistemática, aplicada na indústria alimentar para 

a identificação e controlo de perigos específicos (Hung et al., 2015).  

A figura 2 mostra uma linha do tempo dos principais eventos que levaram ao 

desenvolvimento dos princípios do HACCP (Weinroth et al., 2018). 

 

 

 

Figura 2: Linha do tempo dos principais eventos que levaram à criação do HACCP 

 

Com o objetivo de garantir a segurança alimentar dos astronautas envolvidos nas missões 

da NASA, o HACCP foi desenvolvido pela Pillsbury Company conjuntamente com a 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) e os Laboratórios do Exército 

dos Estados Unidos. Nos dias de hoje, após quase sessenta anos, o HACCP, ainda é 

reconhecido, e utilizado, como um método para garantir a segurança alimentar. Embora 
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tenha sido elaborado para garantir a segurança biológica dos produtos alimentares, nos 

dias de hoje, inclui, também, perigos químicos e físicos (WHO, 1997). Atualmente, 

alguns especialistas consideram que os alérgenos constituem uma categoria separada de 

perigos, uma vez que não representam qualquer risco para a população em geral. O perigo 

está associado à suscetibilidade do consumidor e não ao alimento propriamente dito 

(Jackowska et al., 2018). Quando este conceito foi introduzido na década de 1970, 

começou a mudar a maneira como os fabricantes de produtos alimentares geriam a 

segurança alimentar. Consequentemente tornou-se um elemento significativo e 

importante na história da indústria alimentar (Mortimore e Emond, 2008). 

O sistema HACCP é reconhecido como uma ferramenta importante na redução de 

doenças transmitidas por alimentos, e é uma referência global em termos de controlo de 

segurança alimentar. É recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a Comissão 

Internacional de Especificação Microbiológica para Alimentos, o Codex Alimentarius e 

agências reguladoras de alimentos em vários países (Cusato et al.,2012). 

É uma abordagem científica, racional e sistemática para identificação, avaliação e 

controlo de riscos biológicos, químicos, físicos e eventualmente alergénicos durante a 

produção, processamento, fabrico, preparação e uso de alimentos para garantir que este é 

seguro na hora de ser consumido. Este sistema tornou-se internacionalmente indicado 

como uma das formas mais eficazes e eficientes de melhorar a segurança alimentar (Pal 

et al., 2016).  

O plano HACCP inclui todas as atividades relacionadas com o fabrico do alimento desde 

a entrada de materiais, processos de produção, produtos finais, expedição e distribuição. 

Consiste em dois componentes principais: análise dos perigos e medidas de controlo em 

fases de fabrico específicas – os pontos críticos de controlo do limite crítico. A análise do 

risco é o processo de identificação e avaliação dos fatores de risco potenciais que podem 

afetar negativamente a segurança alimentar, enquanto a medida de controlo é para 

prevenir ou eliminar os riscos a um nível aceitável (Hung et al., 2015). 

A implementação do sistema HACCP é uma ferramenta muito valiosa na obtenção de 

géneros alimentícios seguros, mas a sua conceção e implementação requerem recursos 

significativos, bem como um compromisso empenhado dos operadores do setor alimentar 

e um trabalho permanente de formação, atualização e melhoria. 
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Este sistema tem sido amplamente adotado por muitos países, como Estados Unidos, 

Japão, Reino Unido e Estados membros da União Europeia, bem como tem sido 

recomendado por organizações internacionais como a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e, Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), através da Comissão do 

Codex Alimentarius (Lu et al., 2014). Pode ser aplicado por todas as empresas 

alimentares, grandes e pequenas, e também para melhorar o controlo de segurança 

alimentar nos países em desenvolvimento e até mesmo para o controlo de segurança 

alimentar a nível doméstico (Pal et al., 2016). 

A implementação do sistema HACCP no processamento de alimentos pode resultar em 

benefícios para a indústria, governo e consumidores, promovendo, desta forma, uma 

melhoria potencial da segurança (Ismail e Juno, 2013). Os seus benefícios gerais são 

resumidos por Motarjemi (2014) da seguinte forma: 

1. É uma abordagem proactiva para a gestão da segurança alimentar; isso significa 

que é possível identificar riscos concebíveis e razoavelmente esperados, mesmo 

quando as falhas não foram compreendidas anteriormente. É particularmente útil 

para novas operações. 

2. É flexível, isto é, as medidas de controlo necessárias podem ser adaptadas a 

mudanças nas operações, mudança no projeto do equipamento, nos procedimentos 

de processamento e no desenvolvimento tecnológico. 

3. Ajuda a direcionar recursos para a parte mais crítica das operações de fabrico. 

4. É aplicável a toda a cadeia alimentar, desde a matéria-prima até ao produto final, 

ou seja, cultivo, colheita, processamento ou fabrico, transporte e distribuição, 

preparação e consumo. 

5. Supera muitas das limitações das abordagens tradicionais ao controlo de 

segurança alimentar, geralmente baseadas em: 

a. inspeção, que é uma abordagem bastante ineficaz na previsão de 

problemas potenciais; 

b. testes de produtos finais, que implicariam custos com análises elevados e 

que levariam à identificação de problemas sem entender a sua causa. 
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Além disso, a aplicação do sistema HACCP pode auxiliar o controlo oficial pelas 

autoridades reguladoras de controlo alimentar e promover o comércio internacional, 

aumentando a confiança do cliente relativamente à segurança alimentar (Pal et al., 2016). 

É reconhecido mundialmente que o sistema HACCP: 

• Fornece benefícios claros para empresas alimentares; 

• Aumenta a segurança dos alimentos; 

• Reduz casos de doenças transmitidas por alimentos (FAO/WHO, 2006). 

Os planos HACCP por si mesmos não substituem os requisitos básicos de higiene e boas 

práticas de fabrico. Por isso é importante que antes de estabelecer o plano HACCP se 

estruture um programa de pré-requisitos. A utilização destes pré-requisitos ajuda a 

empresa a controlar os perigos e a demonstrar que cumpre a legislação (Ismail e Juno, 

2013). 
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2.1.  Pré-requisitos  

Os planos de HACCP isoladamente não dão garantias suficientes de Segurança 

Alimentar, precisa de ser apoiado por programas de pré-requisitos (PPR) e fazer parte de 

um sistema de gestão de segurança alimentar mais amplo (Mortimore e Emond, 2008).  

Os PPR’s “incluem todas as condições e medidas necessárias para garantir a segurança e 

a sustentabilidade dos alimentos em todas as fases da cadeia alimentar” (Koutsoumanis 

et al., 2018). A ISO 22000 (2018) define os PPR’s como condições básicas e atividades 

que são necessárias dentro da organização e ao longo da cadeia alimentar para manter a 

segurança alimentar. Os PPR’s necessários dependem do segmento da cadeia alimentar 

em que a empresa opera e do tipo de empresa. 

Os pré-requisitos são a base para uma gestão eficaz da segurança alimentar e devem estar 

implementados como parte de um programa HACCP (Koutsoumanis et al., 2018). Trata-

se de medidas gerais de higiene e boas práticas, as quais devem ser utilizadas para 

controlar os riscos relacionados com o ambiente de produção de alimentos, enquanto os 

planos HACCP devem ser utilizados para controlar os riscos associados diretamente com 

o processo de produção (Marques et al.,2012) (Novais, 2006). A importância dos PPR’s 

na produção de alimentos seguros é claramente evidente. As ocorrências associadas a 

agentes patogénicos como Listeria monocytogenes ou Salmonella spp. são 

frequentemente causadas por falhas de PPR’s, em vez de falhas em PCC’s dentro do plano 

HACCP (Mortimore e Warren, 2014). 

A organização deve estabelecer, implementar, manter e atualizar os PPR’s para facilitar 

a prevenção e ou/redução de contaminações nos produtos, no processamento e no 

ambiente de trabalho.  

Os programas de pré-requisitos incluem aquilo que também se designa por boas práticas 

de fabrico e procedimentos padrão de higienização. Em concordância com a legislação, 

os programas de pré-requisitos de HACCP envolvem: 

✓ Infraestrutura (edificações e equipamentos); 

✓ Limpeza e desinfeção; 

✓ Controlo de Pragas: foco na prevenção; 

✓ Manutenção técnica preventiva e calibração; 
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✓ Contaminação física e química do ambiente de produção; 

✓  Gestão de Resíduos; 

✓ Controlo de água e ar; 

✓ Trabalhadores (higiene, estado de saúde); 

✓ Matérias-primas (seleção de fornecedores, especificações); 

✓ Controlo de temperatura; 

✓ Metodologia de trabalho; 

✓ Informações sobre produtos e conhecimento do cliente; 

✓ Formação; 

✓ Estratégias para evitar a contaminação cruzada de componentes alergénicos; 

✓ Entre outros (Koutsoumanis et al., 2018). 

 

Os pré-requisitos podem garantir que os planos HACCP de cada item fabricado pelo 

operador económico se foquem nos pontos de controlo que são realmente essenciais para 

prevenir ou eliminar um risco à segurança alimentar (Mortimore e Emond, 2008). 

De acordo com o ponto 2 do artigo 4º do Regulamento (CE) n.º 852/2004, os operadores 

das empresas do sector alimentar que se dediquem a qualquer fase de produção, 

transformação e distribuição dos géneros alimentícios (a seguir à produção primária) 

devem cumprir os requisitos gerais de higiene. Este regulamento, incentiva os operadores 

económicos dos Estados Membros a estabelecer e usar códigos de boas práticas para a 

higiene dos géneros alimentícios, que deveram ter em conta as boas práticas referidas no 

Codex Alimentarius. 

Após a implementação dos pré-requisitos estes devem ser documentados e auditados. 
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2.2.  Princípios do HACCP  

O sistema HACCP é o único sistema de gestão de segurança alimentar cuja 

implementação é obrigatória, o que significa que a sua implementação é diretamente 

exigida pelas disposições da legislação alimentar. Como resulta do Regulamento (CE) n.º 

852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativo à higiene 

dos géneros alimentícios, os operadores das empresas do sector alimentar devem 

estabelecer e aplicar programas e procedimentos de segurança alimentar baseados nos 

princípios HACCP (Regulamento (CE) nº 852/2004). 

Estes princípios fornecem orientações sobre uma maneira lógica de trabalhar, 

particularmente na indústria alimentar, baseada numa abordagem predominantemente 

preventiva (Mortimore e Emond, 2008).  

A implementação dos sete princípios do HACCP passou a ser obrigatória a partir de 1 de 

janeiro de 2006, e é uma obrigatoriedade para todos os operadores do setor alimentar, 

devido à entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 852/2004 (Comissão Técnica 77, 

2008). A implementação bem-sucedida do HACCP depende do entendimento e aplicação 

correta desses princípios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Princípios do Sistema HACCP 

Princípio 1: Análise de perigos e identificação de medidas
perventivas.

Princípio 2: Determinação dos pontos críticos de controlo
(PCC's).

Princípio 3: Estabelecimento de limites críticos.

Princípio 4: Estabelecimento de um sistema de monotorização
do controlo dos PCC's.

Princípio 5: Estabelecimento de medidas correctivas a tomar
quando a monitorização indica que um PCC está fora de controlo.

Princípio 6: Estabelecimento de procedimentos de verificaçao para
confirmar que o sistema HACCP funciona eficazmente.

Princípio 7: Estabelecimento de documentação e registo apropriado.
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De acordo com as orientações contidas no artigo 15.º do Regulamento (CE) n.º 852/2004, 

os princípios do HACCP devem ser considerados com a flexibilidade suficiente para 

serem aplicáveis em todas as situações, incluindo em pequenas empresas. Segundo este 

mesmo regulamento, sempre que seja efetuada qualquer alteração nos produtos, no 

processo, ou em qualquer fase da produção, os operadores das empresas do sector 

alimentar deverão proceder a uma revisão do processo e introduzir as alterações 

necessárias. 

Os requisitos básicos e os esclarecimentos dos sete princípios do HACCP estão resumidos 

no Quadro 1 (Pal et al., 2016). 

Quadro 1: Princípios HACCP e os seus esclarecimentos 

Princípio HACCP Esclarecimento 

Princípio 1: Análise de perigos 

Requer que a equipa examine cada etapa do processo, uma de cada vez, 

que considere quais os perigos que podem ocorrer, avalie a sua 

importância e estabeleça a melhor forma de controlá-los. 

Princípio 2: Determinação dos PCC’s 

Nesta fase, os pontos críticos para a segurança do produto são 

identificados. Isso pode ser feito através de julgamento e experiência ou 

usando uma ferramenta estruturada - a árvore de decisão do Codex 

Alimentarius. 

Princípio 3: Estabelecimento de limites críticos 

Limites críticos são os limites de segurança que formam o limite entre 

alimentos seguros e potencialmente inseguros. Estes precisam ser 

estabelecidos para gerir cada um dos PCC’s. 

Princípio 4: Estabelecimento de um sistema de 

monitorização  
O sistema de monitorização precisa de demonstrar que o PCC está sob 

controlo no dia-a-dia e deve ser capaz de detetar a perda de controlo. 

Princípio 5: Estabelecimento de ações 

corretivas 

Se os limites críticos não foram cumpridos, é preciso agir para proteger 

o consumidor com medidas corretivas imediatas para o lote em fabrico e 

tomar medidas para corrigir a causa do desvio. 

Princípio 6: Estabelecimento de procedimentos 

de verificação  

Requer a verificação de que o sistema é capaz de controlar perigos 

relevantes, que está a funcionar na prática e está atualizado de maneira 

contínua, através da confirmação, maioritariamente analítica, de que os 

perigos estão ausentes ou dentro de limites aceitáveis. 

Princípio 7: Estabelecimento de documentação 

e registos 

A documentação incluirá os diagramas e tabelas de fluxo do processo 

criados durante o estudo HACCP (registos de desenvolvimento de 

planos HACCP), bem como os registos de monitorização. 
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Os sete princípios do HACCP são na verdade apenas as etapas mínimas necessárias para 

avaliar e controlar os riscos de segurança alimentar de maneira sistemática. As diretrizes 

para a sua utilização são delineadas pelo Codex Alimentarius com 12 sequências lógicas 

que necessitam de ocorrer (Mortimore e Emond, 2008).  

Segundo o Codex Alimentarius, para a correta aplicação dos sete princípios devem seguir-

se as seguintes etapas: 

1. Constituição da Equipa HACCP; 

2. Descrição do produto; 

3. Determinação do uso pretendido; 

4. Elaboração do Fluxograma; 

5. Confirmação do Fluxograma in situ; 

6. Análise de perigos e identificação de medidas preventivas (Princípio 1); 

7. Determinação dos PCC’s (Princípio 2); 

8. Estabelecimento de limites críticos para cada PCC (Princípio 3); 

9. Estabelecimento de um sistema de monitorização para cada PCC (Princípio 4); 

10. Estabelecimento de medidas corretivas (Princípio 5); 

11. Estabelecimento de procedimentos de verificação (Princípio 6); 

12. Estabelecimento de um sistema de documentação e registos (Princípio 7). 

 

Etapa 1: Formação da equipa HACCP  

A primeira etapa no desenvolvimento de um plano HACCP é constituir a equipa que vai 

estruturar e gerir a metodologia HACCP na empresa. Deve ser composta por pessoas que 

tenham conhecimentos apropriados do processo e do produto (Featherstone, 2015). Deve 

ser estabelecida uma equipa multidisciplinar, incluindo especialistas em determinadas 

áreas específicas, como: segurança alimentar, engenharia, produção, manutenção, 

qualidade, entre outras. Além disso, em alguns casos, esta equipa pode precisar de apoio 

de especialistas externos, como associações comerciais e industriais, peritos 

independentes, autoridades reguladoras. O número de pessoas na equipa não deve 

ultrapassar cinco ou seis pessoas para ser suficientemente ágil (Luning e Devlieghere, 

2006). 
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A equipa deve ter conhecimentos e experiência para identificar potenciais perigos, 

atribuir níveis de severidade e de risco, recomendar controlos, critérios e procedimentos 

para monitorização e verificação, recomendar ações corretivas apropriadas quando ocorre 

um desvio, entre outros (Featherstone, 2015).  

Etapa 2: Descrição do Produto  

Uma das questões-chave para o correto desenvolvimento do plano HACCP é recolher 

todas as informações necessárias sobre o produto a ser produzido (Luning e Devlieghere, 

2006).  

Deve ser elaborada uma descrição completa do produto, incluindo condições de 

armazenamento, transporte e distribuição das matérias-primas e a preparação do produto 

final. Exemplos de informações que podem ser incluídas são: 

− Tipo de produto? 

− Qual é a sua formulação e composição (matérias-primas e ingredientes; 

parâmetros físico-químicos que podem influenciar a seguranças (ex. pH, aw)? 

− Qual a natureza do produto (fresco, congelado, enlatado, envalado a vácuo, entre 

outros)? 

− Como é que o produto é produzido? 

− Quantidade do produto final?  

− Tipo de embalagem? 

− Que tipo de armazenamento, transporte e distribuição são necessários? 

− Qual o prazo de validade do produto? 

− Instruções de rotulagem 

− Entre outros  

 Quanto mais detalhada for essa descrição, menor será o risco de ignorar um fator que 

possa influenciar a presença de um perigo (Motarjemi, 2014). 

Etapa 3: Determinação do uso pretendido  

As informações sobre o uso pretendido do produto devem basear-se no uso esperado do 

produto final por parte do consumidor. O tipo de consumidor pretendido do produto 

também é um fator importante a ser tido em conta. É necessário prever se o produto será 

consumido por pessoas pertencentes a grupos de risco (bebés, indivíduos 
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imunocomprometidos ou idosos). Se o produto não puder ser consumido pelos grupos 

sensíveis ou de alto risco, isso deve ser indicado na rotulagem. 

Além disso, é importante descrever os procedimentos de utilização para o uso adequado 

dos alimentos por parte dos consumidores, como por exemplo, modo de preparação, 

armazenamento, idade recomendada de consumo, entre outros (Luning e Devlieghere, 

2006) (Motarjemi, 2014). 

Etapa 4: Elaboração do Fluxograma  

O objetivo do fluxograma é fornecer uma descrição clara e simples de todas as etapas 

envolvidas no processo de produção (Featherstone, 2015). Deverá, tanto quanto possível, 

cobrir toda a cadeia alimentar, incluindo armazenamento e distribuição do produto final 

(Motarjemi, 2014).  

No desenvolvimento do fluxograma, no qual o plano HACCP será baseado, é importante 

incluir toda a informação adicional relevante para o processo ser real. Entre os dados que 

podem ser incluídos no fluxograma, os mais importantes são: informações sobre matérias-

primas e embalagens (indicando o formato da receção, características, condições de 

armazenamento, tratamentos antes do processamento, entre outros); detalhes sobre o 

processo (especificando a sequência das etapas a seguir, condições de tempo e 

temperatura, tempos mortos, ciclos de processo, entre outros); dados sobre condições de 

armazenamento e distribuição do produto acabado. Isso pode melhorar a visibilidade e a 

compreensão das condições das operações (Luning e Devlieghere, 2006) (Motarjemi, 

2014). 

Em complemento, deve ter-se em consideração o layout das instalações, indicando a 

localização de equipamentos e movimentos de produtos e pessoal durante o processo, 

incluindo vestiários e, instalações sanitárias, vias de potencial contaminação cruzada, 

segregação de áreas de alto e baixo risco, entre outro (Omar, 2002). 

Uma das vantagens do desenvolvimento de um fluxograma é que ele contribui para  o 

processo de compreensão detalhada do processo de fabrico e fornece uma visão geral do 

sistema HACCP, uma vez que todas as etapas do processo e os seus relacionamentos são 

representados no fluxograma (Luning e Devlieghere, 2006). 
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Etapa 5: Confirmação do fluxograma in situ 

Esta etapa destina-se a verificar se o fluxograma reflete o processo real e se nenhum 

aspeto importante ficou omisso (Motarjemi, 2014). A equipa HACCP deve realizar uma 

revisão no local da operação para verificar a exatidão e integridade do fluxograma durante 

todas as etapas e horas de produção. As modificações devem ser feitas no fluxograma, 

conforme necessário e documentadas (Luning e Devlieghere, 2006). 

Etapa 6: Análise de perigos e identificação de medidas preventivas (Princípio 1) 

Embora todos os princípios sejam importantes, o princípio 1, conduz a uma análise do 

perigo, que constitui um pilar central para qualquer plano HACCP (Wallace et al., 2014). 

Segundo o Codex Alimentarius no primeiro dos setes princípios do HACCP, a equipa 

deve começar por identificar todos os perigos que podem ocorrer em cada etapa, de 

acordo com o objetivo da produção primária, processamento, fabrico e distribuição até ao 

consumidor final (Luning e Devlieghere, 2006). A análise de perigos deve ser completa, 

pois fornece a base científica para o plano HACCP (Schmidt e Newslow, 2013).  

A equipa HACCP também deve identificar os possíveis pontos de contaminação, 

determinar a probabilidade de ocorrência de vários perigos e avaliar a gravidade do risco 

(Omar, 2002). Deve conduzir uma análise dos riscos para identificar qual a natureza dos 

perigos, de modo a eliminá-los, ou reduzi-los, a níveis aceitáveis, para que o produto seja 

seguro (Luning e Devlieghere, 2006). 

Para este propósito, é importante analisar o registo de segurança do produto em questão. 

Isso deve incluir: 

− Surtos, contaminações ou outros tipos de eventos adversos (incluindo casos de 

fraudes); 

− Fatores de risco, por exemplo nível de perigo, estado do hospedeiro, natureza do 

organismo; 

− Fatores subjacentes, ou seja, erros e a causa que levou ao incidente (Motarjemi, 

2014). 

A análise de perigos segundo Luning e Verhé (2006) consiste em duas partes:  

1. Identificação dos perigos  

2. Análise dos perigos identificados 
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➢ Identificação dos Perigos  

De acordo com a definição HACCP amplamente aceite, um perigo é um risco biológico, 

químico ou físico significativo que pode causar danos e que é bastante provável que 

ocorra se não for controlado (Schmidt e Newslow, 2013).  

Para ser capaz de realizar uma análise de perigos, é necessário que a equipa detenha 

conhecimentos robustos sobre os potenciais perigos que estão potencialmente associados 

ao alimento em estudo (Luning e Devlieghere, 2006). A equipa HACCP deve identificar 

os tipos de perigos (biológicos, químicos ou físicos) e a ação preventiva necessária para 

evitar que este ocorra (Northcutt e Russell, 2010). 

Perigos biológicos – Representam o maior risco de doença (Schmidt e Newslow, 2013).  

Este tipo de perigo pode-se diferenciar entre dois agentes causadores de doenças, 

microrganismos e parasitas. Os agentes microbiológicos são a principal causa doenças 

em curto prazo. A presença destes agentes num produto acabado pode ser devido à 

matéria-prima, produção defeituosa, processo de limpeza ou manuseamento incorreto por 

parte dos colaboradores. Dentro deste grupo destacam-se as bactérias patogénicas, (como 

Salmonella spp., Escherichia coli, Clostridium botulinum e perfringens, Staphylococcus 

aureus, Listeria monocytogenes, Vibrio spp, entre outras.), alguns vírus, (entre os mais 

importantes estão o vírus Norwalk, e o da hepatite A). Alguns dos parasitas mais comuns 

são: Toxoplasma gondii, Trichinella spirales, Taenida saginata). Os fungos 

habitualmente são em si mesmos patogénicos por via alimentar, sendo a principal 

preocupação associada ao seu potencial para produzir micotoxinas. Como muitas vezes 

essas toxinas são introduzidas no processo de fabrico através de matérias-primas onde no 

passado ocorreu multiplicação de bolores, as micotoxinas são consideradas por alguns 

autores como perigos químicos (Luning e Devlieghere, 2006). 

Quando o plano HACCP é desenvolvido para controlar perigos biológicos, o objetivo 

deve ser destruir, eliminar ou reduzir esse risco a um nível aceitável, prevenir a 

recontaminação, inibir a multiplicação de microrganismos e a produção de toxinas (Omar, 

2002). 

Perigos físicos – Os perigos físicos podem ocorrer nos produtos em qualquer fase da 

produção. É importante recordar que qualquer material estranho pode ser um perigo para 

a saúde (Mortimore, 2001).  
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Há uma grande variedade de partículas, ou entidades físicas, que podem aparecer nos 

alimentos, cuja presença pode causar cortes, asfixia, entre outros (Luning e Devlieghere, 

2006). Os objetos estranhos mais comuns encontrados são o vidro, madeira, pedra, metal, 

insetos, plástico, cabelo, entre outros (Omar, 2002). 

Perigos Químicos – A contaminação dos alimentos com produtos químicos pode ocorrer 

em qualquer etapa do processo de produção. Os efeitos dos contaminantes químicos no 

consumidor podem ser a largo prazo (crónicos), como é o caso de compostos 

carcinogénicos, ou a curto prazo (agudos), como é o caso, por exemplo, a intoxicação 

aguda por nitrito (Mortimore, 2001). 

Estes perigos podem estar presentes nos alimentos, seja porque têm origem nas matérias-

primas, ou porque foram incorporados durante o processo de produção.  

Um grande número de substâncias químicas que podem estar presentes nas matérias-

primas pode ter origens diferentes:   

− Composição do alimento em si; 

− Poluição do meio ambiente (metais pesados, policlorinatos, bifenilos, entre 

outros); 

− Adicionados pelo homem, devido a uso incorreto (produtos fitossanitários, 

medicamentos, aditivos químicos, entre outros); 

− Formados no alimento devido a uma conservação inadequada das matérias-primas 

ou dos produtos acabados (aminas biogénicas, micotoxinas, entre outras) (Luning 

e Devlieghere, 2006). 

 

➢ Análise dos perigos identificados  

Quando todos os perigos estiverem identificados, devem ser analisados. É necessário 

avaliar o risco de cada perigo identificado (Luning eDevlieghere, 2006). 

De acordo com as recomendações do HACCP do Codex Alimentarius, é utilizada uma 

tabela de avaliação do risco (Quadro 2). É uma ferramenta eficaz na análise de perigos e 

no treino de equipas (Schmidt e Newslow, 2013). 
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Para identificar os riscos significativos, é necessário considerar a probabilidade de 

ocorrência do perigo no tipo de operação, bem como a severidade do potencial efeito 

adverso (Wallace et al., 2014). 

Avaliar a severidade do risco 

A fim de estabelecer as prioridades corretas, é benéfico estabelecer a severidade de um 

risco. Podemos classificar como: baixa, média e alta. 

Quanto à probabilidade de ocorrência de um perigo, esta pode ser considerada como: alta, 

moderada, baixa e remota.  

Quadro 2: Classificação dos perigos alimentares adaptado de (Omar, 2002)(Schmidt e Newslow, 2013)  

Severidade 

Probabilidade de ocorrência 

Remota Baixa Media Alta 

Alta H/R H/L H/M H/H 

Média M/R M/L M/M M/H 

Baixa L/R L/L L/M L/H 

 

Um risco com uma classificação H/H tem uma severidade alta, ou seja, é altamente 

provável que ocorra e deve ser analisado, já uma classificação L/L pode não precisar de 

ser tratada. Enquanto isso, uma classificação de H/R descreve um risco que é muito grave, 

mas é apenas remotamente provável que ocorra no sistema alimentar, assim, não é 

“significativo” e não precisa ser tratado no plano HACCP (Omar, 2002) (Schmidt e 

Newslow, 2013). Outros autores pontuam a severidade e a probabilidade de ocorrência 

de um perigo, através de numeração, em que multiplicam o valor da severidade com o 

valor da probabilidade de ocorrência, ou também pode ser pontuada através de cores.  
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Etapa 7: Determinação dos PCC’s (Princípio 2) 

O PCC é definido como um ponto, etapa ou procedimento no qual o controlo pode ser 

aplicado e um perigo pode ser evitado, eliminado ou reduzido a níveis aceitáveis. Um 

PCC pode ser em qualquer uma das etapas na operação, desde as matérias-primas, 

processo, procedimento, incluindo a formulação do produto. Todos os perigos 

significativos identificados pela equipa HACCP durante a análise de perigos devem ser 

abordados. 

As informações desenvolvidas durante a análise de perigos devem permitir que a equipa 

HACCP identifique quais as etapas do processo é que são PCC’s. A indicação de uma 

etapa como um PCC geralmente tem muitas implicações, além da necessidade de 

estabelecer um procedimento de monitorização muito rigoroso, também pode significar 

que todos os registos sejam revistos, verificados antes que o produto seja expedido.  

A condição para que uma etapa seja considerada como um PCC é o fato de ser possível 

monitorizar. Além disso, se um perigo for identificado como significativo e nenhuma 

medida de controlo for possível, o produto ou processo devem ser modificados  

A identificação de cada PCC pode ser facilitada pelo uso de uma árvore de decisão (Figura 

4). Todos os perigos que possam ocorrer devem ser considerados. A aplicação da árvore 

de decisão pode ajudar a demarcar se uma determinada etapa é um PCC para um risco 

previamente identificado (Featherstone, 2015) (Motarjemi, 2014). 
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Q1. Existem medidas de controlo preventivas? 

Sim Não Modificar etapa, processo ou produto  

O controlo nesta etapa é necessário para 

a segurança? 
Sim 

Não Não é um PCC Pare* 

Q2. A etapa é especificamente projetada para eliminar ou 

reduzir a probabilidade de ocorrência de um perigo a um nível 

aceitável?**  

Sim 

Não 

Q3. A contaminação pelo(s) perigo(s) identificado(s) pode 

ocorrer acima do(s) nível(eis) ou este(s) perigo(s) pode(m) 

atingir nível(eis) inaceitável(eis) 

Sim Não Não é um PCC 

Q4. Uma etapa subsequente pode eliminar o(s) perigo(s) 

identificando(s) ou reduzir a provável ocorrência a nível(eis) 

aceitável(eis)?** 

Pare* 

Sim 
Não Ponto Crítico de controlo - PCC  

Não é um PCC Pare* 

Figura 4: Árvore de decisão adaptada de (Codex Alimentarius, 2003) 
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A interpretação da árvore de decisão é bastante simples, embora a resposta correta 

dependa da experiência da equipa HACCP.  

− Primeira Pergunta: “Existem medidas de controlo preventivas?” – Visa saber a 

existência de medidas preventivas para controlar o perigo, se já existem na 

empresa ou se não existem, mas podem ser implementadas.  

− Segunda Pergunta: “A etapa é especificamente projetada para eliminar ou reduzir 

a probabilidade de ocorrência de um perigo a um nível aceitável?” – A resposta a 

esta questão é a questão-chave para a análise de perigos. Por essa razão, a equipa 

HACCP terá que divulgar as informações necessárias e, se essencial, solicitar a 

opinião de técnicos externos e especialistas em modelos de simulação de 

crescimento microbiano, o que pode ser muito útil para decidir se existe a 

probabilidade de eliminar ou reduzir os riscos a níveis aceitáveis.  

− Terceira Pergunta: “A contaminação pelos perigos identificados pode ocorrer 

acima dos níveis ou estes perigos podem atingir níveis inaceitáveis?” – Nesta 

etapa é importante ter em consideração, não apenas as condições (tempo, 

temperatura, entre outros) sob as quais a etapa em estudo se desenvolve, mas 

também o processo em geral. 

− Quarta Pergunta: “Uma etapa subsequente pode eliminar os perigos identificados 

ou reduzir a provável ocorrência para níveis aceitáveis?” – Esta questão destina-

se a concentrar a atenção apenas nos pontos críticos estritamente necessários. Se 

uma etapa subsequente eliminar o risco de perigo para a saúde, essa etapa não será 

considerada crítica. Isso é importante quando o processo de produção é altamente 

complexo, quando há um grande número de pontos críticos ou quando as ações 

de controlo dificultam a continuidade da operação normal (Luning e Devlieghere, 

2006).  

 

Etapa 8: Estabelecimento de limites críticos para cada PCC (Princípio 3) 

Os limites críticos são basicamente limites de aceitabilidade ou inaceitabilidade dos 

parâmetros de monitorizados. Dependendo do tipo de perigo e medidas preventivas, a 

natureza dos limites críticos pode ser diferente (Motarjemi, 2014). 

O limite crítico é definido como um critério que deve ser considerado para cada medida 

preventiva associada a um PCC (Featherstone, 2015).  
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Depois dos PCC’s terem sido identificados, o próximo passo será decidir como serão 

controlados para manter o processo dentro dos limites de segurança. Se os limites forem 

ultrapassados, este ficará fora de controlo e o risco de perigo à saúde poderá ocorrer no 

produto final.  

Para alguns limites críticos, é necessário fornecer os valores críticos superior e inferior: 

limite superior, em que uma quantidade ou nível definido não pode ser excedido, e limite 

inferior onde uma quantidade mínima é necessária para produzir um efeito seguro. Para 

controlar uma etapa do processo, diferentes valores críticos devem ser estabelecidos como 

por exemplo tempo e temperatura de pasteurização.  

O limite crítico está associado a um fator mensurável e deve obedecer a duas 

caraterísticas: permitir a monitorização de rotina e fornecer resultado imediatos, a fim de 

prever e antecipar a possível perda de controlo no processo (Luning e Devlieghere, 2006).  

Etapa 9: Estabelecimento de um sistema de monitorização para cada PCC 

(Princípio 4) 

A monitorização é uma sequência planeada de observações ou medições para avaliar se 

um PCC está sob controlo e produzir um registo preciso para uso futuro, e assim mostrar 

que o processo está a funcionar corretamente. Desta forma, será assegurado que o produto 

é produzido com segurança. É uma das partes mais importantes do sistema HACCP 

(Featherstone, 2015).  

O sistema de monitorização para cada PCC dependerá dos limites críticos. É essencial 

que o sistema escolhido seja capaz de detetar rapidamente uma perda de controlo num 

PCC, para que medidas apropriadas possam ser tomadas o mais rápido possível. Uma vez 

que o período entre a preparação e o consumo do produto não pode permitir longos testes 

analítico.  

O plano HACCP deve estabelecer o tipo de procedimentos de monitorização a serem 

executados, onde realizá-los, frequência e o responsável pelas tarefas de monitorização 

(Luning e Devlieghere, 2006). A atribuição da responsabilidade pela monitorização é uma 

consideração importante. Atribuições específicas dependerão do número de PCC’s, 

medidas preventivas e da complexidade da monitorização. Estas pessoas estão 

frequentemente associadas à produção (por exemplo, supervisores de linha, trabalhadores 
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de linha selecionados e pessoal de manutenção) e se necessário, pessoas do controlo de 

qualidade. As pessoas responsáveis pela monitorização dos PCC’s devem ser treinadas 

na técnica usada para monitorizar cada medida preventiva (Featherstone, 2015). 

Todos os registos e documentos associados à monitorização dos PCC’s devem ser 

assinados pela pessoa que faz a monitorização e guardados. Este controlo fornece as 

informações necessárias para adotar medidas corretivas e garantir o controlo dos PCC’s 

(Luning e Devlieghere, 2006).  

Etapa 10: Estabelecimento de medidas corretivas (Princípio 5) 

Caso seja detetado um desvio ao limite crítico, ou quando os resultados da monitorização 

mostrem qualquer tendência para a perda de controlo, a equipa HACCP deve ter 

elaborado várias medidas corretivas no plano HACCP, que devem ser especificadas na 

tabela de controlo do mesmo.  

Essas ações corretivas serão estabelecidas de modo a tomar todas as medidas necessárias 

para garantir que o PCC esteja novamente sob controlo, e para garantir a produção de 

alimentos seguros.  

Após a aplicação da ação corretiva apropriada, e quando o PCC estiver novamente sob 

controlo, será necessário iniciar a revisão do sistema para evitar que a falha se repita. 

Como as ações corretivas são ferramentas para a melhoria do sistema, é necessário 

proceder-se a um registo de todas as possíveis causas e medidas tomadas (Luning e 

Devlieghere, 2006).  

Etapa 11: Estabelecimento de procedimentos de verificação (Princípio 6) 

A verificação é definida como as atividades que determinam a validade do plano HACCP 

e que o sistema está a operar de acordo com o mesmo. Um sistema HACCP eficaz requer 

poucos testes ao produto final, uma vez que são criadas medidas de segurança validadas 

suficientes no início do processo.   

A primeira ação de verificação do plano HACCP é feita após a implementação do sistema, 

os resultados obtidos podem ser uma retificação ou modificação do plano após a 

verificação de que alguns dos critérios adotados não são adequados e /ou alguns critérios 

importantes foram omissos (Luning e Devlieghere, 2006).  
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Segundo Motarjemi (2014), as verificações podem incluir uma variedade de atividades 

para confirmar que o plano HACC é valido e bem implementado, pode incluir: 

− Teste de matérias-primas e/ou auditorias ao fornecedor para verificar a garantia 

de qualidade; 

− Monitorização ambiental para verificar a eficiência da limpeza e saneamento; 

− Calibração de equipamentos, em particular os utilizados para monitorização de 

PCC’s; 

− Auditoria de operações para confirmar a implementação adequada de programas 

de pré-requisitos e do sistema HACCP;  

− Revisão dos registos e dos dados de monitorização, para confirmar que os 

parâmetros do processo são mantidos sob controlo e dentro dos limites 

estabelecidos; 

− Teste ao produto final para verificar a implementação e eficiência adequada do 

sistema; 

− Verificar a formação dos colaboradores envolvidos na implementação das 

atividades de pré-requisitos e do sistema HACCP. 

Deve ser conduzida uma verificação periódica completa ao sistema HACCP, para 

assegurar que é mantido e que continua operacional (Luning e Devlieghere, 2006).   

Etapa 12: Estabelecimento de um sistema de documentação e registos (Princípio 7) 

Para manter o sistema de maneira eficaz, é necessário ter um sistema de manutenção de 

registos preciso e eficiente. Todas as informações devem ser registadas, e documentadas, 

corretamente com o objetivo de ter provas escritas. As evidências documentadas 

permitirão a monitorização do processo, além de planear a verificação, e é a base de 

qualquer política de melhoria desenvolvida. Por esta razão, a manutenção de registos é 

uma caraterística essencial de um sistema HACCP e deve ser planeada e executada com 

cuidado. Os registos devem ser mantidos legíveis, fáceis de identificar e recuperar 

(Luning e Devlieghere, 2006).  

A documentação fornece as empresas, auditores e clientes evidências e informações sobre 

a análise do risco realizada, ou seja, quais os riscos considerados, controlados e ainda dá 

evidência de que o sistema de segurança alimentar está continuamente sob controlo. Os 

registos também são importantes no caso de ocorrer um incidente que precise de ser 
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investigado. Eles fornecem evidências de que todas as ações foram tomadas ou fornecem 

orientações sobre possíveis fontes do problema (Motarjemi, 2014).   

A equipa HACCP deve decidir quais os dados que devem ser registados e qual é o melhor 

procedimento a seguir para garantir o planeamento, operação e o controlo eficiente do 

processo.  

O período durante qual os documentos do sistema de gestão devem ser guardados, vai 

depender do tipo de atividade da empresa (Luning e Devlieghere, 2006).  

Segundo Motarjemi (2014), os exemplos de documentos e registos que devem ser 

guardados e revistos são, de entre outros: 

− Estudo HACCP, incluindo análise de perigos, determinação das medidas de 

controlo, limites críticos, bem como os dados de validação; 

− Formulação do produto (especificações) e processo de fabrico; 

− Especificação para fornecedores ou quaisquer outras informações para as partes 

interessadas na cadeia alimentar, por exemplo, para transportadores e 

distribuidores de produto; 

− Relatórios de auditorias de fornecedores, transportadores, distribuidores; 

− Registos de monitorização de PCC’s e os procedimentos utilizados, bem como 

ações corretivas tomadas no caso de desvios; 

− Atividades de verificação, bem como dados de validação ou estudos; 

− Registo e acompanhamento de ações de não conformidade e/ou corretivas; 

− Registo de formação dos colaboradores; 

− Revisão periódica do plano HACCP; 
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3. Certificação em Segurança Alimentar  

A certificação é um procedimento pelo qual uma terceira parte fornece garantias por 

escrito de que um produto ou processo, está em conformidade com um referencial 

específico correspondente, normalmente uma norma. Assim, a certificação demonstra ao 

cliente que o fornecedor cumpre o estabelecido no referencial, o que será mais credível 

do que se fosse apenas o fornecedor a dar essa garantia. 

A certificação é realizada por um organismo de certificação, que faz a auditoria e emite 

um certificado (FAO, 2006). Esse é emitido por um organismo certificado independente, 

em Portugal acreditado pelo IPAC (Instituto Português de Acreditação), que realiza uma 

auditoria anual para verificar se o sistema de gestão de segurança alimentar está a decorrer 

de acordo com o que foi certificado. 

Embora voluntária, a certificação é frequentemente exigida por grandes cadeias 

comerciais que operam em mercados mais desenvolvidos. 

Atualmente, cada vez mais sistemas de qualidade são certificados seguindo tendências e 

requisitos modernos que exigem auditorias de terceira parte. Em todo o mundo é cada vez 

mais comum a utilização de referências de segurança alimentar certificáveis, de 

organismos internacionais como o Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969 Rev.4 - 2003) 

ou a Organização Internacional de Normalização (ISO, do inglês International 

Organization for Standardization), (Norma ISO 22000), ou privados, como o BRC, IFS, 

FSSC 22000 de entre outros. A certificação em segurança alimentar, embora não seja 

exigida por lei para os operadores económicos, assume-se cada vez mais como um 

instrumento de concorrência, e como forma de dar resposta às exigências de grandes 

cadeias de distribuição, particularmente quando o operador económico fabrica produtos 

e marca branca para essas cadeias de distribuição.  

Independentemente do referencial escolhido pelas empresas alimentares, elas precisam 

demonstrar o compromisso da gestão, cujo nível de exigência é variável com o referencial 

utilizado, e rever os processos de acordo com as necessidades do cliente em relação à 

segurança alimentar. Cada referencial exige também que os processos sejam claramente 

definidos e que haja controlo consistente sobre todos os perigos identificados (Dracea e 

Vlădulescu, 2018). 
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Acredita-se que, com a implementação das exigências dos referenciais de segurança 

alimentar, as empresas possam obter benefícios muito reais, como benefícios de gestão e 

de marketing, aumento do poder competitivo, redução de produtos defeituosos, melhoria 

da comunicação interna, aumento da satisfação do cliente, oportunidades de entrar em 

novos mercados e a implantação global de produtos. A implementação bem-sucedida dos 

referenciais de segurança alimentar é comprovada durante o processo de certificação 

realizado por uma auditoria externa de terceira parte (Trafialek e Kolanowski, 2017). 

As auditorias de segurança alimentar são amplamente utilizadas na indústria alimentar 

por várias razões como, avaliar sistemas de gestão, obter certificações de segurança e 

padrões de qualidade, avaliar as condições das instalações e produtos e confirmar a 

conformidade legal (Kotsanopoulos e Arvanitoyannis, 2017). 

Segundo, Kotsanopoulos e Arvanitoyannis (2017), muitas organizações categorizam os 

seus progamas de auditorias em: 

1. Auditorias externas, que são auditorias conduzidas por uma organização de 

terceira parte. 

2. Auditorias internas, que são auditorias conduzidas por auditores internos que 

trabalham para a empresa. 

As auditorias podem ser categorizadas, com base no relacionamento auditor-auditado, 

em: 

1. Auditorias de Primeira Parte: uma autoavaliação, que oferece verificação interna 

de que os procedimentos e estratégias de gestão atendem aos requisitos de um 

referencial aos objetivos da empresa. 

2. Auditorias de Segunda Parte: Estas auditorias avaliam o desempenho de 

fornecedores ou contratados. 

3. Auditorias de Terceira Parte: estas auditorias envolvem a realização de auditorias 

por auditores independentes que não dependem do auditado e geralmente levam 

à certificação. 

A certificação deve ser sempre realizada por uma terceira parte, sem qualquer interesse 

direto no relacionamento económico entre fornecedor e cliente. No entanto, nem sempre 

é fácil garantir a independência e a ausência de conflitos de interesse dos organismos de 

certificação, na medida em que os custos de certificação são suportados pelos auditados. 
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A certificação de terceira parte oferece certas vantagens em que, os auditores devem ser 

objetivos e independentes dos interesses das outras partes (no entanto, como já foi 

referido anteriormente, como as taxas do auditor geralmente são pagas pela parte 

auditada, a independência do auditor pode não ser absoluta). Permite que os clientes 

economizem tempo e dinheiro, em comparação à auditoria de cada fornecedor, o uso de 

um certificado permite que os fornecedores demonstrem a uma ampla gama de clientes 

que a empresa atende a certos requisitos. A certificação define claramente as 

responsabilidades de cada parte (fornecedor-cliente), que é uma preocupação crescente 

para os operadores privados desde a crise de segurança alimentar nos anos 90 (FAO, 

2006). 

No entanto a certificação apresenta como desvantagens os custos de obtenção do 

certificado e a sua “manutenção”, o incremento da burocracia interna, o aumento da carga 

de trabalho e o aumento dos custos totais (Havinga, 2006) (Qijun e Batt, 2016).  

A seu tempo, a empresa alimentar comunicará que implementou totalmente o plano 

HACCP e o sistema de segurança alimentar. Para esse efeito é conduzida uma auditoria 

completa para obter evidências objetivas de que o sistema foi, efetivamente, 

implementado e está a ser mantido. Quando estiver evidente que o plano HACCP e o 

sistema de segurança alimentar estão efetivamente implementados e mantidos, é emitido 

o certificado (Tanner, 2000). 
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4. Gelado  

O gelado, como nós o conhecemos hoje em dia, existe há, pelo menos, 300 anos, embora 

as suas origens originais sejam provavelmente mais antigas. A história do gelado é cheia 

de mitos e narrativas, que têm pouca evidência real para as apoiar (Clarke, 2004). O 

gelado teve a sua origem na Europa e foi introduzido mais tarde nos Estados Unidos, onde 

se desenvolveu ao nível industrial. Acredita-se que o gelado tenha evoluído a partir de 

bebidas geladas e gelados de água (Deosarkar et al., 2016).  

Há referências históricas a gelados de água servidos em banquetes em Paris, Nápoles, 

Florença e várias cidades de Espanha durante o século XXVII. Nas primeiras décadas do 

século XX, a produção de gelado expandiu-se e tornou-se industrializada. A principal 

razão para isso foi o desenvolvimento tecnológico na produção e transporte dos gelados. 

Esses desenvolvimentos foram acompanhados pela introdução da pasteurização, que 

reduziu as preocupações com a segurança do gelado e a homogeneização, que garantiu 

um produto mais suave e cremoso (Clarke, 2004). 

4.1. Ingredientes e Composição  

De acordo com (Corvitto, 2005), o gelado é uma mistura líquida que, devido à ação 

conjunta e simultânea de agitação, transforma-se numa mistura viscoelástica, cujas 

características sensoriais dependem, não só da qualidade dos ingredientes, como da 

proporção em que são utilizados e do tipo de processo produtivo.  

Como referido anteriormente, a Norma Portuguesa (NP 3293/2008) define gelado como 

um género alimentício obtido por congelação, e mantido nesse estado até ao momento de 

ser ingerido pelo consumidor, em cuja composição podem entrar todos os ingredientes 

alimentares, bem como os aditivos previstos pela legislação em vigor. É obtido a partir 

de uma emulsão de gordura e proteínas, com ou sem a adição de outros ingredientes 

alimentares, ou de uma mistura de água, açúcares e outros ingredientes.  

Ainda com base na mesma norma, durante o armazenamento e conservação de gelados a 

temperatura do ar deve ser mantida de modo a que a temperatura destes, no seu interior, 

seja igual ou inferior a -18ºC e nunca superior a -15ºC (NP 3293/2008). 
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Os gelados, geralmente contêm os seguintes ingredientes: Água, gordura, sólidos não 

gordos do leite (a principal fonte de proteína), açúcar ou adoçantes, estabilizantes e 

emulsionantes e sabores (Figura 5) (Goff, 2013). Tendo de ser todos corretamente 

misturados e emulsionados, para que a qualidade do produto final seja otimizada (Fiol et 

al., 2016). A percentagem destes elementos num gelado é variável e dependente do 

país/zona em que é produzido ou ainda da funcionalidade nutricional a ele atribuída, pelo 

que é difícil estabelecer uma composição modelo (Marshall et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos últimos anos já começaram a ser desenvolvidos alguns gelados com alegados 

benefícios nutricionais. Estes incluem gelados com redução de gordura e açúcar, sem 

colesterol, enriquecidos com vitaminas, cálcio ou fibras, gelados prebióticos ou 

probióticos que promovem as bactérias favoráveis ao bom funcionamento do trato 

intestinal (Clarke, 2004). 

O futuro continuará a trazer muitas mudanças na composição e na formulação dos gelados 

(Goff, 2013). 
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Figura 5: Constituição normal da mistura de um gelado (adaptado de (Persson, 

2009)) 
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− Constituintes do Gelado  

Leite  

✓ Gordura  

As gorduras são uma fonte rica em energia, e de grande importância no gelado (Deosarkar 

et al., 2016). O gelado normalmente tem um teor de gordura de 8-10%. Esta desempenha 

várias funções no gelado: ajuda a estabilizar a espuma, é amplamente responsável pela 

textura cremosa, diminui a velocidade com que o gelado derrete, entre outras (Clarke, 

2004). A gordura do leite contribui, significativamente, para a textura suave, o sabor rico, 

pleno e cremoso, assim como para o valor nutritivo do gelado (Goff, 2013).  

 A gordura do leite está numa suspensão de pequenos glóbulos que são mantidos num 

estado emulsionado, graças a deposição de proteínas na superfície dos glóbulos. É 

composta, principalmente, por triglicerídeos, que, por sua vez, são compostos por três 

ácidos gordos e glicerol, ligados através de ligações éster. A gordura serve como um 

transporte de vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, e contém uma quantidade significativa 

de ácidos gordos essenciais (Deosarkar et al., 2016) (Goff, 2013).  

✓ Sólidos não gordos do leite  

Os sólidos não gordos do leite (SNGL) incluem a lactose, caseína, proteínas do soro, 

minerais, vitaminas e outros componentes menores. Estes componentes podem ser 

provenientes do leite ou de outros produtos lácteos (usados como matérias-primas, como 

o leite em pó desnatado, leite condensado e ingredientes concentrados de proteína de soro 

de leite). As proteínas contribuem muito para o desenvolvimento da estrutura do gelado, 

incluindo a capacidade de emulsificação e consequentemente capacidade de retenção de 

água. A batedura na mistura do gelado, graças às proteínas, contribui para a formação das 

bolhas de ar na mistura, que tornam o gelado mais leve, fofo e macio. No processo de 

emulsificação da gordura, as proteínas na mistura ficam adsorvidas na superfície dos 

glóbulos de gordura, que são de muito pequenas dimensões devido à homogeneização. 

A viscosidade da mistura é aumentada devido à capacidade de retenção de água das 

proteínas, o que contribui para obter um gelado cremoso (Deosarkar et al., 2016). 
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O teor de proteína é geralmente de 3 a 4% na mistura, embora a quantidade mínima 

dependa, em parte, da proporção de caseínas. Tem de haver uma combinação certa de 

proteínas para oferecer a melhor funcionalidade no gelado.  

A lactose adiciona sólidos totais à formulação, contribui, juntamente com os açucares 

adicionados, para o sabor doce do gelado e contribui, também, para a redução do ponto 

de congelação da mistura. A lactose pode ser problemática, pelo número de consumidores 

intolerantes e pela baixa solubilidade e tendência a cristalizar. O teor de lactose é 

geralmente inferior a 6 – 7% na mistura.  

Os minerais conferem um sabor levemente salgado que completa o sabor do gelado. Eles 

também contribuem para a redução do ponto de congelamento, que precisa ser 

cuidadosamente considerado ao usar ingredientes de soro de leite com alto teor de 

minerais (Goff, 2013). 

Açúcares 

O papel dos açúcares na formulação do gelado passa pela sua contribuição para a 

aceitação do produto em termos de sabor, torna-o mais doce, melhora a textura cremosa 

e realça os sabores da fruta.  

São usados muitos tipos de açúcares nutritivos nos gelados, sendo eles glucose, frutose, 

sacarose e a lactose os açúcares mais utilizados na forma cristalina purificada. Para além 

desses usam-se açúcares de cana, de beterraba, de milho, açúcar invertido, xarope de 

malte, açúcar mascavado, mel, de entre outros (Goff, 2013) (Clarke, 2004). 

O açúcar mais comum é a sacarose, que proporciona doçura, reduz o ponto de congelação, 

reduz a taxa de crescimento dos cristais de gelo, assim como contribui com sólidos totais 

(Deosarkar et al., 2016). A doçura desejada do gelado é aproximadamente equivalente a 

13 – 16% de sacarose (Goff, 2013). 

Os açúcares têm duas funções principais no gelado: tornam o gelado mais doce, e 

controlam a quantidade de gelo, assim os gelados mantém parte da água descongelada 

mesmo em temperaturas baixas como -15 a -18ºC. Sem essa água parcialmente 

descongelada os gelados seriam extremamente rígidos (Milliatti, 2013). 
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Estabilizantes 

Além dos açúcares, os estabilizantes também são importantes ingredientes não lácteos. O 

termo estabilizante é usado para um grupo de substâncias que ajudam a uniformizar a 

estrutura do gelado (Deosarkar et al., 2016). Os estabilizantes comummente usados na 

mistura de gelados são grupos de ingredientes, polissacarídeos, de origem vergal, como 

alginatos e carragenina, goma de alfarroba, pectina, carboximetilcelulose, goma xantana 

entre outros (Regulamento (UE) no1129/2011, 2011)  

Estabilizantes são polímeros retos ou ramificados contendo grupos hidroxilo que podem 

formar pontes de hidrogénio com as moléculas de água. 

Têm vários efeitos benéficos no gelado durante o fabrico, armazenamento e alimentação. 

Os principais benefícios do seu uso no gelado são: 

− Aumentar a viscosidade da mistura; 

− Estabilizar a mistura; 

− Produzir suavidade e textura;  

− Retardar ou reduzir o crescimento de cristais de gelo e lactose durante o 

armazenamento; 

− Manter os aromas em suspensão uniformes;  

− Diminuir a migração de humidade do produto para a embalagem ou ar; 

− Ajudar a evitar a redução do volume durante o armazenamento;  

− Fornecer resistência ao derretimento.  

A quantidade, e tipo de mistura estabilizante/emulsionante, necessária para o gelado, 

varia com a composição da mistura, ingredientes utilizados, tempos de processamento, 

temperaturas e pressões, temperaturas e tempo de armazenamento, entre outros fatores 

(Goff, 2013) (Clarke, 2004).  

Emulsionantes  

Um emulsionante é uma substância que produz uma suspensão estável de dois líquidos 

que não se misturam naturalmente, normalmente água e gordura (Goff, 2013). Estes, por 

sua vez são integrados com os estabilizantes, mas as suas funções são diferentes das 

funções dos estabilizantes. Os emulsionantes exercem a sua ação na fase gordurosa do 

gelado, e são agentes de superfície ativa.  
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Os emulsionantes facilitam a mistura da gordura e água, pois essas moléculas têm dois 

domínios, um hidrofílico e outro hidrofóbico. A parte hidrofóbica orienta-se para a 

gordura e a parte hidrofílica orienta-se para a água, facilitando assim a estabilização de 

gordura na água.  

A presença de emulsionantes nos gelados leva a uma textura mais suave, ao mesmo tempo 

que melhora a capacidade de a mistura incorporar ar (Deosarkar et al., 2016). 

São utilizados no fabrico de gelados há muitos anos. E têm os seguintes benefícios: 

− Melhorar a qualidade de batimento da mistura, resultando na redução do tamanho 

das células de ar e distribuição homogénea de ar no gelado; 

− Aumentar a resistência ao encolhimento e ao derretimento rápido; 

− Proporcionar uma textura suave no produto acabado, devido à estruturação da 

gordura e à interação de aglomerados de gordura com a boca durante o consumo 

(Goff, 2013).  

Água 

Todas as misturas exigem uma fonte de água para padronizar o conteúdo de gordura e 

SNGL. A água representa uma alta proporção do gelado, (aproximadamente 60 a 72%). 

No entanto, também pode ser prática comum usar leite como a principal fonte de água. A 

água é o meio em que todos os ingredientes são dissolvidos ou dispersos. Se for utilizada, 

esta deve ser de alta qualidade e potável. Quando a água é usada para equilibrar a mistura, 

uma porção maior de leite desnatado desidratado ou concentrado é usado para fornecer 

SNGL.  

Durante o congelamento e endurecimento, a maioria é convertida em gelo (Clarke, 2004) 

(Goff, 2013).  

Aromatizantes 

O flavour é um atributo importante num alimento. É uma resposta sensorial que tem três 

componentes: olfativo (odor), gustativo (sabor) e tátil (sensação de boca). O gelado é frio, 

cremoso, refrescante e doce e liberta o aroma ao derreter na boca (Deosarkar et al., 2016). 
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Os flavours utilizados na produção de gelados são geralmente fornecidos como soluções 

de compostos aromáticos e gustativos. Algumas moléculas que conferem sabor são 

lipossolúveis, enquanto outras são solúveis em água. Podem ser naturais ou artificiais e 

são usados para conferir gosto ao gelado, para realçar os sabores inerentes e para 

assegurar uniformidade de sabor entre os lotes. Os sabores de gelados mais consumidos 

são os clássicos de baunilha, chocolate e morango, mas cada vez há mais variedade de 

sabores (Clarke, 2004).   

 

4.2. Processo de Fabrico do Gelado 

O gelado é feito de acordo com etapas ilustradas na Figura 6. Cada uma dessas etapas do 

processo deve ser controlada, para garantir a qualidade e uniformidade do gelado como 

produto final. 

 

 

 

4.2.1. Mistura de ingredientes  

O primeiro passo no fabrico de gelados é a preparação da mistura. Este passo destina-se 

a misturar, dispersar e hidratar os ingredientes. Estes devem ser doseados em quantidades 

Mistura de ingredientes Pasturização

Homogeneização Maturação Congelação

Embalamento Endurecimento Armazenamento

Figura 6: Etapas do processamento do gelado adaptado de (Deosarkar et al., 2016) 
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precisas e adicionados numa ordem específica para obter uma qualidade ótima e 

consistente da mistura.  

As cubas, onde é feita a mistura, têm um meio de aquecimento e, um agitador para facilitar 

a mistura. Estas cubas são geralmente isoladas para minimizar as perdas de calor. O 

aquecimento e a agitação são cuidadosamente controlados, para que os ingredientes sejam 

efetivamente dispersos e dissolvidos, e para que os ingredientes sensíveis ao calor não 

sejam danificados. Os ingredientes líquidos (água, leite, entre outros) são os primeiros a 

ser adicionados e inicia-se o aquecimento e agitação. Posteriormente são adicionados os 

ingredientes secos (açúcar, estabilizantes, leite em pó, entre outros). 

Quando todos os ingredientes tiverem sido adicionados, a mistura está pronta para os 

procedimentos seguintes de pasteurização e homogeneização (Clarke, 2004).   

4.2.2. Pasteurização  

O processo de pasteurização é necessário porque destrói os microrganismos patogénicos 

não formadores de esporos, salvaguardando, assim, a saúde dos consumidores (Goff, 

2013), sendo que, também pode contribuir para a eficácia da mistura e emulsão posterior 

dos ingredientes (Corvitto, 2005).  

A pasteurização adequada consiste em aquecer a mistura rapidamente até atingir uma 

temperatura mínima definida, mantendo-se nessa temperatura por tempo mínimo e, em 

seguida, arrefecer rapidamente para 5ºC. A pasteurização reduz a carga microbiana da 

microbiota não esporulada, prolonga a qualidade por algumas semanas e aumenta a 

uniformidade do produto (Goff, 2013). A pasteurização aplicada à mistura utilizada para 

fabricar gelados pode ser baixa ou alta. A alta consiste em aquecer a mistura até atingir 

85ºC e de seguida arrefecer até 5 – 4ºC. A pasteurização baixa envolve aquecer a mistura 

a 65ºC e manter nessa temperatura durante 30 minutos antes de começar o arrefecimento 

até aos 5 – 4ºC. Embora o resultado seja idêntico do ponto de vista microbiológico, no 

fabrico de gelado habitualmente opta-se pela pasteurização alta, pois os emulsionantes, 

estabilizantes, gema de ovo, entre outros, apresentam melhor desempenho quando 

submetidos a temperaturas superiores a 80ºC. Além disso, uma temperatura entre 80 e 

85ºC, juntamente com a agitação na cuba de pasteurização, facilita a mistura dos 

ingredientes, emulsifica as gorduras com água e alcança uma homogeneização correta 

(Corvitto, 2005).  
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4.2.3. Homogeneização 

Após a pasteurização, a mistura é homogeneizada utilizando altas pressões (Deosarkar et 

al., 2016). O principal objetivo é fazer uma suspensão estável e uniforme da gordura, 

reduzindo o tamanho dos glóbulos, sendo necessária para qualquer mistura contendo uma 

gordura que não esteja numa emulsão estável. Este processo é geralmente realizado 

forçando a mistura a passar através de um orifício muito pequeno, sob condições 

adequadas de pressão e temperatura (Goff, 2013).  

Quando a mistura já esta na fase de arrefecimento, entre 75 e 65ºC, passa pelo 

homogeneizador que quebra os sólidos, principalmente as gorduras, em partículas muito 

pequenas, como referido em cima. O homogeneizador é uma máquina localizada entre o 

pasteurizador e a cuba de maturação (Corvitto, 2005).  

A homogeneização inadequada pode levar à perda de gordura na congelação. A sua 

eficiência aumenta com o aumento da temperatura até cerca de 80ºC. Se esta preceder a 

pasteurização por vários segundos e qualquer parte da mistura for composta por leite cru, 

a temperatura mínima para a homogeneização deve ser de 60ºC. A esta temperatura, a 

lípase do leite é inativada, assegurando que a lipólise não ocorre enquanto a membrana 

protetora é removida dos glóbulos de gordura durante o processo (Goff, 2013). 

Uma boa homogeneização permite uma distribuição igual de todos os ingredientes, uma 

melhor emulsão água-gordura e uma textura mais fina e macia e ajuda a incorporar o ar 

(Corvitto, 2005). 

4.2.4. Maturação 

Após o processamento da mistura, e antes da congelação, ocorre o processo de maturação, 

que deve ser realizado durante 4h, ou mais, a uma temperatura de 4 – 2ºC. Esta permite a 

hidratação de proteínas e estabilizantes do leite (ocorre algum aumento de viscosidades 

durante o período de maturação), inicia-se a cristalização da gordura e ocorre um 

rearranjo da membrana dos glóbulos de gordura para produzir uma textura mais suave e 

um produto de melhor qualidade (Goff, 2013).  

Os ingredientes sensíveis ao calor, como corantes, aromatizantes e frutas, podem ser 

adicionados na fase de maturação. É claro que qualquer ingrediente adicionado após a 



II – Revisão Bibliográfica   

54 

pasteurização deve ser biologicamente seguro para evitar a contaminação da mistura já 

pasteurizada.  

Durante a maturação os emulsionantes são adsorvidos na superfície dos glóbulos de 

gordura, substituindo algumas das proteínas do leite (Clarke, 2004). 

Uma boa maturação melhora a qualidade do gelado, contribui para a incorporação 

posterior de ar, ajuda a obter uma estrutura mais fina e mais cremosa e reduz os cristais 

de gelo durante o congelamento (Corvitto, 2005).  

4.2.5. Congelação 

O processo de congelação do gelado é a criação de gelo a partir da água existente na 

mistura. Portanto o único constituinte da mistura que é congelado é a água. O 

congelamento dos gelados consiste em dois estágios distintos: 

1. Passar a mistura por um permutador de calor sob condições de alto cisalhamento 

para promover a nucleação e incorporação de ar (Deosarkar et al., 2016).  

O ar bombeado para o gelado deve estar higienizado, exigindo assim, que o ambiente de 

processamento e as instalações estejam limpos (Lu et al., 2014). 

2. Congelar o gelado embalado sob condições que promovam o congelamento rápido e 

formação de pequenos cristais de gelo (Deosarkar et al., 2016).  

O congelador de gelados de fábrica converte a mistura em gelado, ao mesmo tempo 

arejando, congelando e batendo, para gerar os cristais de gelo e as bolhas de ar (Clarke, 

2004).   

O processo de congelamento e batimento é uma das operações mais importantes para o 

desenvolvimento da textura, palatabilidade e rendimento do produto acabado (Deosarkar 

et al., 2016). 

4.2.6. Embalamento 

O produto deve conter um bom acondicionamento, que o proteja e que permita colocar 

rotulagem que forneça informação ao consumidor. A embalagem fornece proteção contra 

danos físicos, químicos e biológicos. A rotulagem também fornece informações úteis ao 
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consumidor como, ingredientes, informação nutricional, conteúdo líquido, método de 

preparação do produto, entre outros.  

Para as embalagens dos gelados, são considerados três fatores principais: em primeiro 

deve proteger da foto-oxidação, desidratação e transmissão de odores; em segundo lugar, 

deve ter em consideração fatores relacionados à distribuição, como a integridade da 

embalagem; por último, os fatores de gestão de resíduos sólidos também devem ser 

considerados (Deosarkar et al., 2016). 

4.2.7. Endurecimento 

Após a congelação, as embalagens são imediatamente transferidas para uma câmara de 

endurecimento (Deosarkar et al., 2016). Esta encontra-se a uma temperatura de 

aproximadamente -30ºC, que é usada para baixar a temperatura do gelado para 

aproximadamente -18ºC no centro (Hartel, 1996). O endurecimento rápido é necessário 

para manter os cristais de gelos pequenos (Deosarkar et al., 2016). O processo deve ser 

realizado dentro de um curto período de tempo, ou qualquer aumento de temperatura fará 

com que os cristais derretidos se aglomerem e formem grandes cristais de gelo após o 

endurecimento (Lu et al., 2014).  

Quanto mais baixa a temperatura do ar, e quanto mais rápido o fluxo de ar, mais 

rapidamente é removido o calor do gelado. A turbulência do ar também aumenta a taxa 

de transferência de calor. A câmara é fechada para minimizar a troca de ar frio dentro do 

sistema com ar ambiente quente e, assim, reduzir a acumulação de gelo que reduziria a 

eficiência (Clarke, 2004). 

4.2.8. Armazenamento  

O produto após ser congelado e endurecido é armazenado. As etapas envolvidas no 

armazenamento variam de acordo com a escala de fabrico, participação no mercado, 

ponto de venda e preferência do consumidor. O gelado uma vez produzido deve ser 

armazenado, transportado, distribuído e vendido no estado congelado (Deosarkar et al., 

2016).  
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III – Apresentação da Empresa 

O estágio curricular, que deu origem à presente dissertação, decorreu na empresa Gelado 

Colorido, Fabricação de Gelados e Sorvetes, Lda., situada no concelho de Vila Verde, 

distrito de Braga, tendo uma duração de seis meses. 

A Gelado Colorido é uma pequena indústria, criada em 2012, e possui uma unidade fabril 

totalmente automatizada, para a produção de gelados, com o intuito de oferecer aos seus 

clientes uma gama de gelados artesanais e funcionais. A empresa pretende criar condições 

para uma produção mais “natural” de gelados saudáveis, com o objetivo de satisfazer o 

novo consumidor, mostrando maior preocupação com a origem, qualidade e segurança 

do produto, tendo neste sentido parceria com o Laboratório de Biotecnologia e 

Bioengenharia da Universidade do Minho, não descartando outras parcerias que possam 

surgir futuramente. Neste sentido, nasceu a marca, que combina conforto e alimentação 

funcional: “Icecare” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde a sua criação a Gelado Colorido já passou por algumas mudanças. Inicialmente a 

empresa começou por comprar e revender gelados artesanais diferenciados, como por 

exemplo o gelado de algas. Atualmente a empresa encontra-se a desenvolver os seus 

próprios sabores, para preencher a lacuna entre o prazer da degustação e a capacidade de 

fornecer nutrientes e vitaminas ao consumidor. O gelado pode ser um facilitador de 

práticas alimentares saudáveis, podendo até tornar-se num meio privilegiado para a 

Figura 7: Logotipo da empresa 
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ingestão de suplementos, entrando assim em nichos de mercado específicos, sempre à 

procura de melhores processos e produtos.  

 

 

 

 

 

 

 

Rumo a um futuro sustentável a Gelado Colorido é dotada da mais moderna tecnologia, 

com intuito de produzir gelados deliciosos, inovadores e competitivos. A empresa 

assumiu, logo desde início, um compromisso inequívoco com a sustentabilidade, 

apostando na adoção de processos mais ecológicos para promover a otimização 

energética e reduzir consumos de água, com vista à autossuficiência e à redução do 

impacto ambiental da sua atividade. Nesse sentido, recorre a diversas fontes alternativas, 

além da plataforma industrial possuir 5,2 toneladas de painéis fotovoltaicos para a 

produção de energia solar, está equipada com sistemas de aquecimento de água quente 

solar, caldeira de pellets, recuperador em circuito fechado e conversor de vapor quente.  

Os gelados Icecare são produzidos utilizando tecnologia de ponta, com base em pesquisa 

e investigação desenvolvidas no próprio laboratório.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Gelados Icecare 

Figura 9: Equipamento para produção industrial dos gelados 

Icecare 
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Nesta fase a empresa já começou a vender os seus gelados, mas ainda em pequena escala. 

O atual cliente tipo da empresa passa por gelatarias e espaços gourmet. Inicialmente, o 

mercado alemão é o alvo preferencial da empresa, visto que reúne um forte poder de 

compra aliado com certos hábitos de consumo e devido ao fato de a Gelado Colorido já 

contar com algumas parcerias estratégicas nesse país. Neste momento toda a produção é 

vendida na Alemanha, mas no futuro a empresa pretende chegar a novos mercados 

internacionais, tais como França, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, República Checa e 

Áustria.  

Atualmente a empresa está certificada em HACCP pelo Codex Alimentarius, no âmbito 

de estágio que deu origem a esta dissertação, e também está certificada pela NP 

4457:2007 – Sistemas de Gestão de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI). 

Futuramente pretende certificar-se noutras áreas, como BRC e IFS, de forma a demonstrar 

aos seus clientes, a garantia de um produto e serviço de excelência.  

As instalações criam ambientes de trabalho colaborativos, que ajudam no sucesso. 

 

Desta forma a empresa Gelado Colorido, apresenta-se como idealista, criativa e 

inovadora. 

Figura 10: Instalações da Gelado Colorido. 
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IV – Caso de estudo: Implementação do Sistema HACCP na empresa 

1. Aplicação do Sistema HACCP  

O sistema HACCP é aplicado na área alimentar para tratar da identificação, avaliação e 

controlo de riscos biológicos, químicos, físicos e alergénicos durante a produção, 

processamento, fabrico, preparação e uso de alimentos, garantido que este é seguro na 

hora de ser consumido. 

A empresa ainda não tinha a metodologia HACCP implementada quando se iniciou este 

estágio. Durante este estágio foram desenvolvidas metodologias, ao nível do plano de 

pré-requisitos e planos HACCP visando a implementação e certificação do sistema.  

O sistema HACCP do Codex Alimentarius na empresa Gelado Colorido foi implementado 

e certificado de raiz em todas as fases, desde o momento da receção das matérias-primas 

até à expedição do produto final. 

1.1. Programa de Pré-requisitos (PPR’s) 

Os PPR’s são definidos como as condições e medidas necessárias para garantir a 

segurança e a sustentabilidade dos alimentos em todas as fases da cadeia alimentar, como 

já foi mencionado anteriormente. Os programas de pré-requisitos são parte integrante do 

HACCP. 

O programa de pré-requisitos da empresa abrange o seguinte: 

− Instalações; 

− Equipamentos; 

− Controlo de Fornecedores; 

− Especificações; 

− Limpeza e desinfeção; 

− Higiene Pessoal; 

− Controlo da potabilidade da água; 

− Gestão de resíduos; 

− Controlo de Pragas; 

− Receção, armazenamento e expedição; 

− Rastreabilidade e retirada (recall); 

− Formação. 
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1.1.1. Higienização e desinfeção de instalações e equipamentos 

Na empresa Gelado Colorido foram definidas instruções de trabalho relativas às ações de 

higienização e desinfeção para instalações e equipamentos. Estas instruções definem a 

área a higienizar, ação, produto (marca, dosagem e tempo de atuação), epi’s, método de 

aplicação, frequência, responsável, verificação e registo, como podemos ver no anexo I. 

A limpeza e desinfeção do pavimento, paredes, tetos, vidros, armários também estão 

especificadas nas instruções de trabalho. 

A frequência e os materiais utilizados na execução dos procedimentos de higienização e 

desinfeção das instalações e equipamentos estão adequadas às necessidades, tendo em 

vista a correta higienização da empresa. A frequências e materiais a utilizar estão 

estipuladas nas instruções de trabalho, para ser mais fácil para o colaborador.  

Após o processo de higienização e desinfeção, os colaboradores têm que assinalar na 

folha de registos as operações efetuadas. Estes registos têm que ser monitorizados de 

forma contínua, para verificar a sua eficácia e são documentados.     

1.1.2. Especificações  

É fundamental que todos os produtos e matérias-primas adquiridas a fornecedores 

cumpram especificações pré-acordadas, precisas e atualizadas.  

A empresa Gelado Colorido detém um arquivo de fichas técnicas de todos os produtos 

que recebe, assim como tem fichas técnicas de todos os produtos que produz.   

1.1.3. Higiene Pessoal 

Os manipuladores de alimentos têm que deter uma enorme responsabilidade 

relativamente à higiene dos produtos que produzem. Assim, para garantir que quem 

contata diretamente, ou indiretamente, com os alimentos não os contamina, a empresa 

Gelado Colorido deu formação aos seus colaboradores, para os esclarecer de certas regras 

relativas à higiene pessoal.  

Os requisitos de higiene pessoal estão escritos/sinalizados e divulgados a todos os 

colaboradores da empresa. 
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✓ Higiene das mãos  

A lavagem cuidada, criteriosa e frequente das mãos é fundamental para garantir que 

estas não contribuam para a contaminação dos alimentos.  

Na zona da produção existe lava mãos com comando acionado pelo pé, doseador de 

sabonete e desinfetante e ainda indicações de como deve ser feita a lavem das mãos, como 

mostra a figura 11 e quando se devem lavar.  

Os colaboradores devem lavar as mãos, 

tantas vezes quantas as necessárias e 

nomeadamente: antes de iniciar ou reiniciar 

qualquer tarefa, após ter utilizado as 

instalações sanitárias, após mexer no 

cabelo, olhos, ouvidos, tossir, espirar ou 

assoar-se, após manipular ou tocar em 

equipamentos sujos, antes de colocarem ou 

mudarem de luvas, entre outros. 

✓ Fardamento  

Os colaboradores têm que ser asseados e limpos, usar o fardamento apropriado fornecido 

pela empresa aos seus colaboradores, que é constituído por 

bata, touca, galochas, avental, casaco de frio, luvas e 

máscaras descartáveis sempre que necessário. Para os 

visitantes a empresa tem disponíveis kits de visitantes.  

Não devem ser usados adornos pessoais, nem unhas com 

verniz quando se está nas zonas de produção, como mostra a 

figura 12.  

✓ Controlo Médico  

Na Gelado Colorido, é obrigatório que seja avaliado o estado de saúde dos colaboradores 

pelo médico da empresa quando: iniciam o contrato de trabalho, após períodos de 

ausência devido a doença ou acidente, a pedido do trabalhador e anualmente ou de dois 

em dois anos, de acordo com a legislação em vigor. 

Figura 11:  Lavagem das mãos 

 

Figura 12: Modo correto de usar o 

fardamento 
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✓ Primeiros Socorros  

A empresa Gelado Colorido tem previsto um procedimento de primeiros socorros para 

tratar imediatamente escoriações, cortes e ferimentos ligeiros, os quais serão cobertos por 

um penso estanque, colorido e bem visível. Em local de fácil acesso aos colaboradores 

existe um estojo de primeiros socorros. 

✓ Comportamento pessoal, saúde e segurança alimentar  

É expressamente proibido fumar, comer ou beber dentro das instalações da indústria, a 

empresa detém locais próprios para que os colaboradores o possam fazer.  

Compete a cada colaborador manter o seu local de trabalho limpo e arrumado, durante o 

turno de laboração, de maneira a que possa desempenhar, adequadamente, as suas 

funções.  

Quando o colaborador está doente, deve informar imediatamente o seu superior, para que 

possa ser substituído da sua tarefa, ou caso seja necessário contatar o médico.  

1.1.4. Controlo de Pragas  

A empresa tem definido um plano para a execução do controlo de pragas de forma a 

prevenir a possível entrada nas instalações. 

O controlo é feito por uma empresa subcontratada, especializada, tendo sido estabelecido 

um plano trimestral de visitas às instalações para despiste de infestações. A empresa 

subcontratada emite um certificado no qual está referido o serviço prestado, observações 

registadas e eventuais recomendações ou medidas preventivas ou corretivas que devam 

ser tomadas.  

No caso de se verificar o aparecimento de pragas ou vestígios das mesmas, será solicitada 

nova intervenção até à sua eliminação. 

A empresa tem uma planta com a localização das armadinhas de pragas, ver anexo II e 

também arquiva todos os comprovativos das intervenções. 
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1.1.5. Controlo da potabilidade da água  

A Gelado Colorido subcontratou os serviços de um laboratório para a realização das 

análises à água da companhia. Estas análises são efetuadas periodicamente, para verificar 

que mantêm os parâmetros adequados, visto que esta água é utilizada na produção e pode 

contaminar o produto final, se não se encontrar dentro dos limites permitidos por lei.  

Durante o ano são realizadas duas análises físico-químicas e seis análises 

microbiológicas. 

1.1.6. Gestão de Resíduos  

Na empresa foi implementado um plano para definir o processo de gestão de resíduos 

sólidos e líquidos provenientes das atividades de produção dos gelados.  

Os resíduos são retirados das áreas de trabalho, tantas as vezes quanto as necessárias, mas 

no mínimo uma vez por dia. Imediatamente após a remoção, a área de armazenamento 

dos resíduos é higienizada. Os recipientes para a recolha de resíduos no interior da 

indústria são de fácil higienização e transporte, possuem tampa com acionamento a pedal.  

Os resíduos sólidos produzidos são devidamente encaminhados para um operador 

licenciado para o efeito.  

No quadro 3 encontram-se os resíduos sólidos produzidos na empresa.  

 

Quadro 3: Resíduos Sólidos 

Resíduos Gelados Código. Ler 

Papel e Cartão 150101 

Plástico/Metal 150102 

Panos de Limpeza 150202 
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Para além dos resíduos sólidos também são produzidos efluentes líquidos, que derivam: 

− Produto residual que permanece nas cubas, tubagens e equipamentos do processo; 

− Misturas aquosas de leite e sólidos suspensos durante os arranques, paragens e 

mudanças do produto dos pasteurizadores; 

− Perdas na operação de enchimento. 

− A Gelado Colorido subcontratou um laboratório para a realização das análises as 

águas residuais provenientes da produção. Os parâmetros que são avaliados 

encontram-se descritos no quadro 4. 

 

Quadro 4: Parâmetros a serem avaliados 

Grupo Parâmetro 

Físico-Químico 

pH 

Condutividade 

Cloro residual livre 

Cloro residual total 

Microbiológico 

Pesquisa e quantificação 

Bactérias coliformes 

Pesquisa e quantificação 

Enterococus 

Pesquisa e quantificação 

Clostridium perfringens 

Número de colónias a 22ºC 

Número de colónias a 37ºC 
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1.1.7. Rastreabilidade  

De maneira a evitar hipóteses de perturbações desnecessárias relativamente à segurança 

dos alimentos, a empresa estabeleceu um sistema de rastreabilidade. De momento ainda 

estão a ser feitos registo em papel, mas a empresa irá passar para registos informáticos.  

Aquando da receção das matérias-primas e materiais de embalagem, procede-se ao seu 

registo, onde consta a designação da matéria-prima, a data de receção, a data de validade, 

a quantidade rececionada e o fornecedor, ver anexo III.  

Durante o fabrico, a rastreabilidade é assegurada através do registo de produção onde 

consta a matéria-prima utilizada, o lote da matéria-prima, número do pasteurizador e cuba 

de maturação usadas, registo de temperaturas dos equipamentos, data de produção e lote 

de produto final, ver anexo IV. 

Na empresa fica sempre uma amostra de cada lote produzido, durante um período de seis 

meses.  

No momento de expedição dos produtos, é registada a data de expedição, número do lote, 

quantidade/carga, cliente, temperatura e matrícula do veículo, ver anexo V.   

1.1.8. Formação 

A empresa Gelado Colorido compromete-se a proporcionar a adequada formação e 

qualificação aos seus colaboradores, de forma a garantir a segurança alimentar dos 

gelados. Desta forma, os programas de formação são revistos, e atualizados, sempre que 

necessário.  

São efetuadas avaliações periódicas dos programas de formação, com a realização de 

testes e, verificações de rotinas dos trabalhadores para assegurar que os procedimentos 

estão a ser aplicados com eficácia.  

Aos novos colaboradores são dadas palestras para obtenção de conhecimentos em 

Segurança Alimentar, Boas práticas de higiene e fabrico, Sensibilização para o HACCP.  

Estas formações são assinadas e documentadas.  
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1.2. Equipa HACCP  

Para se iniciar o processo de implementação e certificação do sistema HACCP, na 

empresa Gelado Colorido, primeiramente, foi necessário a constituição da equipa, visto 

que ainda não tinham o sistema implementado.  

A equipa HACCP encontra-se representada no quadro 5, e é responsável pela elaboração, 

implementação e manutenção do sistema HACCP. Esta equipa inclui a combinação de 

conhecimentos e experiências multidisciplinares, para que a troca de experiências seja 

proveitosa. 

Na empresa Gelado Colorido, a equipa HACCP é constituída pelo gerente, responsável 

pelo HACCP, responsável pela qualidade, responsável pela produção e responsável pela 

manutenção.  

As responsabilidades da equipa HACCP são as seguintes: 

− Efetuar o estudo HACCP e gerar a respetiva documentação; 

− Elaborar o plano HACCP; 

− Assegurar a elaboração e o cumprimento do plano de formação na área de Higiene 

e Segurança Alimentar; 

− Assegurar a implementação de ações corretivas; 

− Assegurar o cumprimento dos procedimentos de verificação; 

− Assegurar a revisão do plano HACCP; 

− Entre outras 

A equipa reúne-se sempre que necessário para discutir e definir aspetos que sejam 

importantes para o plano HACCP, ficando estas reuniões registadas numa ata.  

O trabalho em equipa é extremamente importante e cada elemento tem um papel 

fundamental em todo este processo.  
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Quadro 5: Funções e responsabilidades de cada elemento da equipa HACCP 

Função Responsabilidade 

Gerência 

Assegura o bom funcionamento da empresa; 

Faz com que se cumpram todos os requisitos legais ao seu bom 

funcionamento; 

Acompanha todas as fases do plano; 

Departamento da Produção 

Assegura o cumprimento de pré-requisitos; 

Garante o bom funcionamento do processo produtivo; 

Identifica os perigos para a segurança alimentar; 

Subdepartamento HACCP 

 

Responsável pela implementação, manutenção e controlo do 

sistema HACCP; 

O controlo da qualidade não só das matérias-primas como de 

todos os produtos é da sua responsabilidade;  

Mantem através de planos previamente estabelecidos a 

organização do trabalho, limpeza e higiene das instalações e 

equipamentos envolvidos; 

Subdepartamento Qualidade 
Assegurar que os perigos são identificados e os riscos 

avaliados com vista a controlar o processo; 

Subdepartamento Manutenção  

Procede e aconselha a nível de alteração de equipamentos e 

suas funcionalidades; 

Responsável pela manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos e instalações; 

Elabora a verificação de Manutenção e gestão de calibração; 
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1.3. Descrição do Produto e Identificação do uso pretendido  

A equipa HACCP, da empresa Gelado Colorido, começou por descrever o produto 

produzido através das fichas técnicas. 

Tanto as matérias-primas como os restantes ingredientes e materiais que entram em 

contato com o produto produzido são rececionados de fornecedores devidamente 

acreditados e possuem as suas respetivas fichas técnicas. Essas têm como função fornecer 

detalhadamente toda a informação, de modo a assegurar uma análise de perigos mais 

eficaz.  

Todos os produtos comercializados pela empresa detêm a sua respetiva ficha técnica 

(Anexo VI), na qual constam informações sobre cada produto como, determinação do 

produto, ingredientes, alergénios, organismos geneticamente modificados, características 

do produto, características químicas, características organoléticas, parâmetros 

microbiológicos, valores nutricionais, utilização prevista, tipo de embalagem, condições 

de armazenamento, condições de transporte, prazo de validade e recomendações.  

O uso pretendido do produto deve basear-se no uso esperado por parte do consumidor 

final e a que grupo de consumidores se destina.  

A equipa HACCP refletiu sobre as condições de utilização por parte do consumidor, 

assim como a população a que se destina o produto. Foram identificados os potenciais 

consumidores, para a realização de uma avaliação rigorosa dos riscos associados ao 

produto, tendo em conta grupos de risco (crianças, idosos, grávidas, entre outros). 

Também foi estudado qual o uso expectável do produto pelo consumidor, analisando as 

formas habituais e inadequadas no seu modo de armazenamento, utilização e duração, 

visto que estas condições podem ter incidências sobre os perigos. No quadro 6, está 

descrito o uso pretendido do produto, por parte da empresa Gelado Colorido. 
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Quadro 6: Uso Pretendido do Produto 

Produto  Gelado 

Público-alvo  Toda a população em geral 

Alergénios  
Pode conter vestígios de frutos de casca rija (avelã, pistacho, 

amêndoa etc.); Glúten; Lactose, entre outros. 

Utilização Prevista Pronto a consumir 

Método de Conservação  Produto Congelado 

Condições de 

armazenamento  
Temperatura = -20ºC ± 3ºC 

Requisitos de rotulagem 

relativos à segurança 

alimentar 

Consumir antes de: 

Ingredientes 

Informação nutricional 

Recomendações  

Conservar a -20ºC ± 3ºC até ao limite do prazo de validade 

indicado na embalagem. Uma vez iniciado o processo de 

descongelação, não voltar a congelar 

Vendas  
Gelatarias; Restauração; Mercado gourmet, Superfícies 

comerciais. 
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1.4. Elaboração e Confirmação do Diagrama de Fluxo  

Após realizada a descrição e o uso pretendido do produto, a equipa HACCP procedeu ao 

estudo do processo, elaborando o fluxograma.  

No fluxograma elaborado, descreve-se detalhadamente todos os passos em sequência, 

desde a receção de matérias-primas até à distribuição do produto final, na forma de um 

diagrama simplificado. Este diagrama deve ser claro, legível e de fácil compreensão. 

O fluxograma (figura 13) expõe a sequência de todas as fases do processo e, condições 

de tempo/temperatura, interações entre todas as etapas da operação, incorporação de 

matérias-primas, entre outros. No quadro 7 encontramos a descrição de todas as etapas 

do fluxograma.  

Em complemento ao fluxograma, teve-se em consideração a planta das instalações com 

o respetivo layout dos equipamentos (Anexo VII). Esta informação é relevante pois é a 

melhor forma de, posteriormente facilitar a realização da análise de perigos no que se 

refere às contaminações cruzadas. 

De acordo com o Codex Alimentarius devem adotar-se formas para verificar, in situ, a 

correspondência entre o fluxograma e as operações de elaboração do produto em todas as 

etapas.  

O fluxograma foi verificado in situ, confirmando-se a adequação do mesmo. Realizou-se 

um acompanhamento de todas as etapas de produção de forma a validar o fluxograma 

elaborado. A verificação in situ do fluxograma ficou registada em ata. 
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Figura 13: Fluxograma de Produção 
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Quadro 7: Descrição das principais etapas do fluxograma de produção 

Etapa Descrição 

Receção das matérias-

primas 

As matérias-primas, aquando da receção, são inspecionadas, de modo a verificar se estão em boas condições, sendo 

armazenadas em local fresco e seco, até ao momento em que são transferidas para a sala de produção. É pedido aos 

fornecedores as fichas técnicas dos produtos. Quando se deteta alguma não conformidade do produto, procede-se à 

devolução do mesmo.  

Armazenamento em local 

fresco e seco 

No armazenamento procede-se à separação dos produtos por zonas: zona das matérias-primas, zonas dos materiais 

de embalagem e zona dos produtos químicos. Os produtos são armazenados em condições adequadas que evitem a 

sua deterioração e os proteja de qualquer tipo de contaminação e conforme as especificações técnicas.   

Transferência para a sala 

de produção 

Durante esta etapa tem que ter em atenção o cumprimento da política First- In – First-Out, ou seja, os produtos com 

data de validade a acabar são os primeiros a serem utilizados. Nesta etapa os colaboradores verificam a 

conformidade dos produtos. 

Abertura/ pesagem das 

matérias-primas 
As embalagens são abertas e pesadas de forma a minimizar contaminações. 



IV – Caso de estudo   

73 

Adição manual de 

ingredientes 

Os ingredientes são adicionados no pasteurizador numa quantidade e ordem específica. Primeiramente são 

adicionados os líquidos e é iniciada a agitação e o aquecimento, só posteriormente são adicionados os ingredientes 

sólidos.   

Mistura dos ingredientes Após a adição de todos os ingredientes a mistura é agitada e começa a etapa de pasteurização.  

Pasteurização 

A pasteurização é uma etapa fundamental, onde são eliminados os microrganismos patogénicos e inativadas enzimas 

que atuam negativamente sobre o sabor e a textura do gelado. A pasteurização é realizada a 85ºC durante 15s, para 

que as proteínas do soro do leite não desnaturem. 

Homogeneização 

A homogeneização é a etapa de redução das partículas de gordura em pequenas gotículas, dispersas na mistura. Este 

procedimento impede que o produto tenha um aspeto gorduroso e que sensorialmente tenha um sabor amanteigado. 

A homogeneização é realizada a 65ºC.   

Arrefecimento 
A mistura pasteurizada e homogeneizada é arrefecida a 5/6ºC e transferida para a cuba de maturação. O 

arrefecimento inibe o crescimento microbiológico e prepara a mistura para a maturação.  

Maturação 

A maturação ocorre a uma temperatura de 4/6ºC, durante 18h. Esta fase é essencial pois produz uma melhor textura e 

qualidade no gelado. Nesta etapa também é colocada a fruta e outros ingredientes que não podem ser colocados na 

pasteurização.     
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Congelação/Enchimento 
O enchimento realiza-se a uma temperatura de -6ºC, diretamente para a cuvete. Durante o processo de enchimento 

esta a ser incorporado ar comprimido ao gelado.  

Rotulagem e fecho Após o enchimento procede-se à rotulagem e fecho das cuvetes e estas são colocadas no abatedor. 

Endurecimento 

No processo de endurecimento as cuvetes vão para o abatedor durante 30 minutos, para reduzir a temperatura para    

-18ºC no centro do gelado, quando o abatedor está cheio as cuvetes vão para a arca de conservação até poderem ia ao 

abatedor.  

Embalamento final  Após o endurecimento as cuvetes são transferidas para a antecâmera onde vão ser colocadas em caixas de cartão, 

sendo estas seladas.  

Armazenamento final 
As caixas são armazenadas na câmara de frio que se encontra a -20±3ºC, até ao momento de expedição.  

Expedição A expedição também tem que ser feita a temperatura de -20±3ºC.  
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1.5. Análise de Perigos, Identificação e Medidas Preventivas e PCC’s  

A equipa HACCP fez uma análise dos perigos, que corresponde à identificação dos 

possíveis perigos, avaliação da sua significância à segurança do gelado e aplicação de 

medidas preventivas.  

A identificação e análise destes correspondem ao primeiro princípio do HACCP. Nesta 

fase foi feita uma compilação de todos os perigos que podem ocorrer em cada fase do 

processo e cuja presença deve ser eliminada, ou reduzida, para garantir a segurança do 

gelado.  

Os perigos foram considerados de acordo com o seu tipo, ponto de entrada no processo, 

crescimento e/ou sobrevivência. Além disso, também se considerou a probabilidade de 

ocorrência e a severidade dos mesmos, como podemos ver nos quadros 8 e 9, para o 

consumidor, de forma a verificar quais os perigos significativos para o sistema HACCP.  

Quadro 8: Avaliação do risco tendo em conta a sua probabilidade de ocorrência e severidade 

  Probabilidade de Ocorrência 

Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

S
ev

er
id

ad
e 

Alta (3)    

Média (2)    

Baixa (1) 
   

 

Quadro 9: Classificação e descrição da probabilidade e severidade 

*Ocorrência Elevada: ≥10; Ocorrência Moderada: entra 5 a 10; Ocorrência Baixa: <5 

Classificação Descrição 

Probabilidade 

de ocorrência 

Elevada (3) * 

Moderada (2) * 

Baixa (1) * 

Existem registos frequentes de ocorrência 

Existem dados pontuais de ocorrência  

Não existem registos pontuais de ocorrência 

Severidade 

Elevada (3) 

Moderada (2) 

Baixa (1) 

Doença fatal ou efeitos crónicos 

Injúria ou intolerância, normalmente não 

fatal 

Efeitos menores de curta duração 



IV – Caso de estudo   

76 

No caso de o perigo ser significativo é abordado no plano HACCP e pode constituir um 

ponto crítico de controlo, caso contrário é um pré-requisito.  

Os perigos podem ser de origem biológica, química, física ou alergénios, podendo ter 

origem nos alimentos crus, no embalamento, no processo, no manuseamento ou no 

ambiente.  

Quadro 10: Identificação dos perigos biológicos, físicos, químicos e alergénicos 

Perigo Exemplos 

Físico 
Vidro, metal, plástico, cabelos, adornos 

pessoais, pragas, papel, entre outros  
Incorporação acidental no alimento 

Químico 
Detergentes, desinfetantes, micotoxinas, 

lubrificantes, entre outros   
Contaminação por uma substância química 

Alergénios 
Leite e derivados de leite, ovos e derivados de 

ovos, cereais e derivados (com glúten), frutos 

de casca rija, entre outros 
Contaminação por alimentos que contenham 

alergénios 

Biológico 

Salmonella, L.monocytogenes, Staphylococcus 

aureus, Bacillus cereu, entre outros Associado à manipulação dos operadores, a um 

armazenamento ou manipulação inadequada 

 

O segundo princípio do HACCP requer que sejam determinados os pontos críticos de 

controlo. Os PCC’s correspondem a pontos, etapas operacionais ou procedimentos cujo 

controlo pode eliminar, prevenir ou reduzir os perigos para níveis aceitáveis, como já 

mencionado anteriormente.   

Para esta determinação a equipa utilizou a árvore de decisão para os perigos 

significativos, e os que não são perigos significativos não chegam à árvore de decisão. Os 

pontos críticos de controlo identificados foram numerados por ordem, e foi mencionado 

a que tipo de perigo se refere. 

Após a sua identificação, a equipa HACCP estabeleceu e aplicou um sistema de vigilância 

para cada ponto crítico.  



IV – Caso de estudo   

77 
 

Identificação de perigos e Pontos Críticos de Controlo  

a) Receção e Armazenamento das matérias-primas 

 

Atividade Critérios de Execução Documentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À chegada da matéria-prima e material de embalagem, o 

responsável verifica a existência de documentação que 

engloba: Guia de remessa a qual indica a prestação do 

serviço, a identificação do produto, o lote e a quantidade e 

faz-se a descarga dos produtos para o armazém. 

Todos os produtos rececionados pela empresa Gelado 

Colorido são devidamente identificados e transferidos para 

o local adequado. Durante a armazenagem, são seguidas 

práticas para impedirem a contaminação das matérias com 

microrganismos ou pragas, como também alterações e 

danos dos materiais de embalagem. Portanto, os produtos 

são armazenados de forma a manterem-se limpos e secos, 

afastados do chão e teto. 

IMP08; IMP32; 

FT1 a FT9; FT12; 

FT13;  

IT03; IT04; IT05; 

IT14; IT 16; 

IMP01; IMP03; 

IMP04; IMP12; 

M02 

 

 

Receção e Descarga 

Matérias-primas   
Materiais de 

embalagem   

Armazenamento em local seco e fresco  

Zona da 

Matérias-primas   

Zona dos Materiais 

de embalagem   
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Plano HACCP Receção e Armazenamento das matérias-primas e materiais de embalagem  

ETAPA PERIGO CAUSA MEDIDAS PREVENVITAS 
ANÁLISE DE PERIGO PCC?  

Justificação  P S SIG Q1 Q2 Q3 Q4 

1
.R

ec
eç

ã
o

 e
 d

es
ca

rg
a

 B 

Presença de microrganismos 

patogénicos nas matérias-primas 

e materiais de embalagem 
- Verificar estado das embalagens; 

- Inspeção visual; 

- Rejeitar material danificado e sujo; 

- Rejeitar caixas abertas e/ou danificadas; 

- Receção das fichas técnicas; 

 

 

1 2 Não - - - - 
Não 

Pré-Requisito  

 

Q 

Presença de resíduos químicos 

nas matérias-primas e materiais 

de embalagem 

1 2 Não S N N - 
Não 

Pré-Requisito 

F Presença de objetos estranhos 1 1 Não - - - - 
Não 

Pré-Requisito  

A 
Presença de alergénios nas 

matérias-primas 
1 1 Não - - - - 

Não 

Pré-Requisito  

2
. 

A
rm

a
ze

n
a

m
en

to
 e

m
 l

o
ca

l 
fr

e
sc

o
 e

 

se
c
o

 

B 

Desenvolvimento de 

microrganismos patogénicos 

devido a abusos de temperatura  

- Formação dos colaboradores; 

- Cumprimento das regras FIFO; 

- Cumprimento das instruções operacionais; 

- Manutenção preventiva das instalações; 

- Controlo de pragas; 

- Inspeção visual. 

 

 

1 2 Não - - - - 
Não 

Pré-Requisito  

Q          

F 

Contaminação com objetos 

estranhos devido a incorreto 

armazenamento de embalagens 

1 2 Não - - - - 
Não 

Pré-Requisito 

A 

Contaminação cruzada entre 

matérias-primas devido a 

incorreto armazenamento de 

embalagens  

1 2 Não  - - - - 
Não 

Pré-Requisito  
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b) Sala de Produção  

 

Atividade Critérios de Execução Documentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os produtos vão sendo transferidos para a Sala de Produção 

seguindo a política First-In - First-Out, ou seja, os produtos 

com data de validade mais antiga são os primeiros a serem 

consumidos. Os materiais e matérias-primas a serem 

enviados para a sala de produção são transferidos para 

carinhos de aço inoxidável e colocados na antecâmara no dia 

anterior à produção. Antes da utilização, os colaboradores 

verificam a conformidade dos produtos. 

As embalagens são abertas de forma a minimizar a 

contaminação física. E os ingredientes que são necessários 

pesar, pesam-se numa balança calibrada. Os ingredientes são 

adicionados no pasteurizador numa quantidade e ordem 

específica. Primeiramente são adicionados os líquidos e é 

iniciada a agitação e o aquecimento, só posteriormente são 

adicionados os ingredientes sólidos. Após a adição de todos 

os ingredientes a mistura é agitada. 

IMP12; IMP25; 

IT22 

  

Contagem das 

embalagens 

de leite    

Pesagem das 

matérias-

primas     

Abertura das 

embalagens de 

leite     

Adição manual 

dos 

ingredientes 

Mistura dos 

Ingredientes  

Transferência para sala 

de produção  

Ex: 

Açúcar 

Dextrose 

Base de Leite 

Cacau 

Creme de 

Avelã/Pistachio 

Natas 

Glucose 

Leite em pó 

Agrolina 

Base de Fruta 

Iogurte 
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Plano HACCP Sala de Produção   

ETAPA PERIGO CAUSA MEDIDAS PREVENVITAS 
ANÁLISE DE PERIGO PCC?  

Justificação  P S SIG Q1 Q2 Q3 Q4 

1
.T

ra
n

sf
er

en
ci

a
 p

a
ra

 a
 

sa
la

 d
e 

P
ro

d
u

çã
o

  B 

Contaminação cruzada entre 

matérias-primas devido a incorreto 

manuseamento de embalagens 
- Cumprimento das instruções operacionais; 

- Formação dos colaboradores; 

- Cumprimento do plano de higienização; 

- Inspeção visual; 

- Rejeitar material danificado 

1 1 Não - - - - 
Não 

Pré-Requisito  

Q          

F 

Contaminação com objetos 

estranhos devido a incorreto 

acondicionamento de embalagens 

1 2 Não - - - - 
Não 

Pré-Requisito  

A          

2
. 

A
b

er
tu

ra
/P

e
sa

g
em

 d
a

s 
m

a
té

r
ia

s-
p

ri
m

a
s 

 

B 

Contaminação por microrganismos 

patogénicos devido a higienização 

deficiente de materiais, 

infraestruturas, equipamentos e 

manipuladores 

- Cumprimento das boas práticas de higiene; 

- Correta higienização do material, 

equipamento e infraestruturas; 

- Formação dos colaboradores; 

- Cumprimento dos procedimentos de 

higienização segundo as instruções de 

trabalho; 

 - Manutenção preventiva das 

infraestruturas, equipamentos e/ou 

utensílios; 

- Cumprimento das instruções operacionais; 

- Inspeção visual; 

- Abertura das embalagens de forma a 

minimizar a contaminação física. 

1 3 Sim S N S S 

Não  

 A etapa da pasteurização vai 

eliminar ou reduzir a 

probabilidade de ocorrência 

dos perigos identificados para 

níveis aceitáveis  

Q 

Contaminação das matérias-primas 

por resíduos de detergentes e 

desinfetantes devido a 

enxaguamento incorreto das 

superfícies, equipamentos e/ou 

materiais 

1 2 Não  - - - -  
Não 

Pré-Requisito   

F 

Contaminação das matérias-primas 

por objetos estranhos provenientes 

das infraestruturas, manipuladores e 

equipamentos 

1 2 Não  - - - - 
Não 

Pré-Requisito  

A 
Contaminação cruzada entre 

matérias-primas 
1 2 Não - - - - 

Não   

Pré-Requisito  
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Plano HACCP Sala de Produção  

ETAPA PERIGO CAUSA MEDIDAS PREVENTIVAS   
ANÁLISE DE PERIGO PCC? 

Justificação P S SIG Q1 Q2 Q3 Q4 

3
. 

A
d

iç
ã

o
 m

a
n

u
a

l 
d

o
s 

In
g

re
d

ie
n

te
s 

B 

Contaminação das matérias-primas 

por microrganismos patogénicos 

devido a manuseamento incorreto 

 

- Cumprimento das boas práticas de higiene; 

- Formação dos colaboradores; 

- Manutenção preventiva das infraestruturas 

e/ou equipamentos; 

- Inspeção visual; 

- Cumprimento das instruções operacionais. 

-Cumprimento de boas práticas de higiene; 

1 3 Sim S N S S 

Não 

A etapa de pasteurização vai 

eliminar ou reduzir a 

probabilidade de ocorrência 

dos perigos identificados 

para níveis aceitáveis 

Q          

F 

Contaminação com objetos 

estranhos provenientes das 

infraestruturas, manipuladores e/ou 

equipamentos 

1 2 Não - - - - 

Não 

Pré-Requisito 

A          
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Plano HACCP Sala de Produção  

ETAPA PERIGO CAUSA MEDIDAS PREVENTIVAS   ANÁLISE DE PERIGO 
PCC? 

Justificação 

4
. 

M
is

tu
ra

 d
o

s 
In

g
re

d
ie

n
te

s 
 B 

Contaminação por microrganismos 

patogénicos devido a higienização 

insuficiente 

- Cumprimento do plano de higienização; 

- Correta higienização do equipamento; 

- Formação dos colaboradores; 

- Manutenção preventiva do equipamento; 

- Inspeção visual; 

- Boas práticas de higiene; 

- Manutenção preventiva das instalações; 

1 3 Sim S N N - 

Não  

Esta etapa ocorre a uma 

temperatura que não permite 

que os microrganismos se 

desenvolvam. Mas em 

seguida a pasteurização vai 

eliminar ou reduzir o perigo 

identificado   

Q 

Contaminação por resíduos de 

produtos químicos devido a 

higienização insuficiente 

1 2 Não - - - - 

Não 

Pré-Requisito 

F 
Contaminação com objetos 

estranhos   
1 2 Não - - - - 

Não 

Pré-Requisito   

A          
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c) Produção 

Atividade Critérios de Execução Documentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pasteurização é uma etapa fundamental, é durante a 

pasteurização que são eliminados os microrganismos 

patogénicos e inativadas enzimas que atuam negativamente 

sobre o sabor e a textura do gelado, realiza-se a 85ºC durante 

15s. A homogeneização impede que o produto tenha um 

aspeto gorduroso e que sensorialmente tenha um sabor 

amanteigado, é realizada a 65ºC. A mistura pasteurizada e 

homogeneizada é arrefecida a 5/6ºC e transferida para a cuba 

de maturação. A maturação ocorre a uma temperatura de 

4/6ºC, durante 18h, nesta etapa também é colocada a fruta e 

outros ingredientes que não possam ser colocados na 

pasteurização. O enchimento realiza-se a uma temperatura de  

-6ºC, diretamente para as embalagens (cuvetes), durante o 

enchimento esta a ser introduzido ar comprimido ao gelado. 

Após o enchimento as cuvetes são fechadas e são colocados 

os rótulos, depois de fechadas e rotuladas as cuvetes são 

colocadas no abatedor.  

    

IMP04 

IMP34 

Homogeneização  

Pasteurização  

Arrefecimento  

Maturação  

Congelação/Enchimento  

Rotulagem e fecho   

Ar comprimido; 

Embalagens (cuvetes)  

Rótulos  

Frutas e outros 

ingredientes    
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Plano HACCP Produção   

ETAPA PERIGO CAUSA MEDIDAS PREVENVITAS 
ANÁLISE DE PERIGO PCC?  

Justificação  P S SIG Q1 Q2 Q3 Q4 

1
.P

a
st

eu
ri

za
çã

o
  

B 

Sobrevivência de microrganismos 

patogénicos devido ao binómio 

tempo-temperatura 

- Cumprimento do binómio tempo-

temperatura; 

- Válvula de diversão do fluxo quando o 

binómio tempo-temperatura não for 

atingido; 

- Formação dos colaboradores; 

- Cumprimento do plano de higienização; 

- Correta higienização do depósito; 

- Manutenção preventiva do equipamento 

1 3 Sim S S - - 

PCC – 1 (B) 

Esta etapa é especificamente 

aproveitada para eliminar ou 

reduzir a probabilidade de 

ocorrência do perigo para 

níveis aceitáveis    

Q 

Contaminação com resíduos 

químicos devido a higienização 

insuficiente do pasteurizador 

1 2 Não - - - - 
Não 

Pré-Requisito   

F Contaminação por corpos estranhos 1 2 Não - - - - 
Não 

Pré-Requisito   

A          

2
. 

H
o

m
o

g
en

ei
za

çã
o

  

B 

Contaminação por microrganismos 

patogénicos devido a higienização 

insuficiente do homogeneizador 

- Cumprimento do plano de higienização; 

- Correta higienização do homogeneizador; 

- Formação dos colaboradores; 

- Manutenção preventiva do equipamento; 

 

1 2 Não  - - - - 
Não 

Pré-Requisito  

Q 
Contaminação com resíduos de 

detergentes e/ou desinfetantes 
1 2 Não - - - - 

Não 

Pré-Requisito    

F 

Contaminação por corpos estranhos 

devido a higienização insuficiente 

do homogeneizador 

1 2 Não - - - - 
Não  

Pré-Requisito   

A          
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ETAPA PERIGO CAUSA MEDIDAS PREVENVITAS 

ANÁLISE DE PERIGO 
PCC?  

Justificação  P S SIG Q1 Q2 Q3 Q4 

3
.A

rr
ef

ec
im

en
to

  B 

Contaminação por microrganismos 

patogénicos;  

Sobrevivência de microrganismos 

devido a T> 4ºC - Controlo contínuo da temperatura; 

- Cumprimento do plano de higienização; 

- Correta higienização do depósito; 

- Formação dos colaboradores; 

 

1 2 Não - - - - 
Não  

Pré-Requisito  

Q 
Contaminação por resíduos de 

detergentes e/ou desinfetantes 
1 2 Não - - - - 

Não 

Pré-Requisito  

F Contaminação por corpos estranhos 1 2 Não - - - - 
Não 

Pré-Requisitos 

A          

4
. 

M
a

tu
ra

çã
o

  
 

B 

Sobrevivência de microrganismos 

patogénicos devido ao binómio 

tempo-temperatura  

Contaminação por microrganismos 

patogénicos devido a higienização 

insuficiente - Cumprimento do plano de higienização; 

- Correta higienização do depósito; 

- Controlo contínuo da temperatura; 

- Formação dos colaboradores; 

1 3 Sim S N S N 

PCC – 2 (B) 

Embora o sistema seja 

contínuo, pode ocorrer abusos 

tempo/temperatura, levando à 

germinação de esporos e 

multiplicação de 

microrganismos. Mas como 

vai ser congelado a baixas 

temperaturas, vão ficar 

inibidos não conseguindo 

assim multiplicar-se.   

Q 
Contaminação com resíduos de 

detergentes e/ou desinfetantes 
1 2 Não - - - - 

Não 

Pré-Requisito  

F Contaminação por corpos estranhos 1 2 Não   - - - - 
Não 

Pré-Requisito   

A          
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Plano HACCP Produção 

ETAPA PERIGO CAUSA MEDIDAS PREVENVITAS 
ANÁLISE DE PERIGO PCC?  

Justificação  P S SIG Q1 Q2 Q3 Q4 

5
.C

o
n

g
el

a
çã

o
/E

n
ch

im
en

to
 

B 

Contaminação por microrganismos 

patogénicos devido a insuficiente 

higienização do equipamento 
- Cumprimento das boas práticas de higiene 

e fabrico; 

- Plano de manutenção; 

- Inspeção visual; 

- Formação dos colaboradores; 

 

1 2 Não - - - - 
Não  

Pré-Requisito  

Q 
Contaminação com resíduos de 

detergentes e/ou desinfetantes 
1 2 Não - - - - 

Não  

Pré-Requisito  

F 

Contaminação por objetos 

estranhos provenientes do 

equipamento 

1 2 Não - - - - 
Não  

Pré-Requisito   

A          

6
. 

R
o

tu
la

g
em

 e
 f

ec
h

o
  

 

B 

Desenvolvimento de 

microrganismos patogénicos devido 

a ruturas e /ou fechos inadequados 

da embalagem 

- Formação dos colaboradores; 

1 2 Não  - - - - 
Não  

Pré-Requisito   

Q          

F          

A          
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c) Armazenamento Final 

  

Atividade Critérios de Execução Documentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O endurecimento ocorre no abatedor durante 30 minutos, 

reduzindo a temperatura para -18ºC no centro do gelado, 

quando a abatedor se encontra cheio, as cuvetes são 

colocadas temporariamente na arca de conservação até 

poderem ir ao abatedor. Depois as cuvetes são transferidas 

para a antecâmara, onde vão ser colocadas em caixas de 

cartão e estas são seladas. Após serem seladas as caixas são 

armazenadas na câmara de frio que se encontra a -20±3ºC até 

ao momento de expedição. 

A expedição também deve ser realizada a -20±3ºC. 

 

IMP06; IMP26; 

IT22; IT16  

Endurecimento  

Armazenamento Câmara 

do Frio   

Expedição  

Embalamento final  Caixas de cartão   

Abatedor; 

Arca de conservação    
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Plano HACCP Armazenamento final    

ETAPA PERIGO CAUSA MEDIDAS PREVENVITAS 
ANÁLISE DE PERIGO PCC?  

Justificação  P S SIG Q1 Q2 Q3 Q4 

1
.E

n
d

u
re

c
im

en
to

 B 

Sobrevivência de microrganismos 

patogénicos devido ao binómio 

tempo-temperatura 

- Cumprimento do binómio tempo-

temperatura; 

1 2 Não - - - - 
Não 

Pré-Requisito  

Q          

F          

A          

2
. 

E
m

b
a

la
m

en
to

 f
in

a
l 
 

B  

-Formação dos colaboradores  

        

Q          

F 

Presença de corpos estranhos que 

poderão entrar em contato com 

embalagens danificadas 

1 2 Não - - - - 
Não   

Pré-Requisito  

A          
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Plano HACCP Armazenamento final  

ETAPA PERIGO CAUSA MEDIDAS PREVENVITAS 
ANÁLISE DE PERIGO PCC?  

Justificação  P S SIG Q1 Q2 Q3 Q4 

3
. 

A
rm

a
ze

n
a

m
en

to
 C

â
m

a
ra

 d
o

 f
ri

o
  

B 

Contaminação por microrganismos 

patogénicos devido a controlo 

inadequado da temperatura; 

Presença de microrganismos 

patogénicos devido a um mau 

controlo de pragas - Garantir o cumprimento dos requisitos de 

armazenamento de acordo com a instrução 

de trabalho; 

- Controlo contínuo da temperatura; 

- Plano de calibração do equipamento 

implementado; 

- Plano de manutenção; 

- Cumprimento de boas práticas de higiene 

e fabrico; 

- Formação dos colaboradores; 

- Cumprir o procedimento de controlo de 

pragas; 

1 2 Não - - - - 
Não 

Pré-Requisito   

Q 

Presença de resíduos químicos 

provenientes de uma desinfeção 

incorreta. 

1 2 Não - - - - 
Não 

Pré-Requisito   

F 

Presença de corpos estranhos que 

poderão entrar em contato com 

embalagens danificadas 

1 2 Não - - - - 
Não 

Pré-Requisito   

A          



IV – Caso de estudo   

90 

Plano HACCP Armazenamento final 

ETAPA PERIGO CAUSA MEDIDAS PREVENVITAS 
ANÁLISE DE PERIGO PCC?  

Justificação  P S SIG Q1 Q2 Q3 Q4 

4
.E

x
p

ed
iç

ã
o

  

B 

Potencial crescimento de 

microrganismos patogénicos devido 

ao abuso das temperaturas ou avaria 

do veículo de frio 

- Garantir o cumprimento dos requisitos 

de transporte de acordo com a instrução de 

trabalho; 

- Controlo contínuo da temperatura; 

- Transporte em câmaras refrigeradas com 

controlo; 

- Assegurar que a porta da câmara do 

veículo se encontra aberta única e 

exclusivamente quando necessário; 

- Cumprimento de boas práticas de 

higiene e fabrico; 

- Boas práticas de acondicionamento; 

- Formação e informação aos 

colaboradores. 

 

1 3 Sim S N N - 
Não  

Pré-Requisito 

Q 
Potencial de contaminação devido à 

higienização deficiente do veículo 
1 2 Não  - - - - 

Não  

Pré-Requisito  

F 

Contaminação com corpos estranhos 

existentes na área de expedição do 

produto 

1 2 Não  - - - - 
Não 

Pré-Requisito  

A          

Legenda: 

B – Biológico; Q – Químico; F – Físico; A – Alergénio; P – Probabilidade; S – Severidade; SIG – Significativo; S – Sim; N – Não; PCC – Ponto crítico de controlo. 

Q1 – Questão 1- Existem medidas preventivas para o perigo identificado? 

Q2 – Questão 2- Esta etapa foi concebida especificamente para eliminar a possível ocorrência do perigo ou reduzi-lo a nível aceitável? 

Q3 – Questão 3- A contaminação do perigo identificado poderá ocorrer acima dos níveis aceitáveis ou poderá aumentar até níveis inaceitáveis? 

Q4 – questão4- Existe uma etapa posterior que eliminará o perigo identificado ou reduzirá a possível ocorrência a um nível aceitável? 
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1.6. Estabelecimento de Limites Críticos, Medidas de Monitorização e Ações 

Corretivas para cada PCC 

Uma vez estabelecidos os pontos críticos de controlo, a equipa HACCP estabeleceu os 

limites críticos, medidas de monitorização e ações corretivas para cada PCC identificado.  

Para cada PCC é assegurado um programa de monitorização de forma a garantir o 

cumprimento dos limites críticos. Entende-se como monitorização um conjunto de 

atividades, observações ou medidas a efetuar em cada PCC, assegurando que os limites 

críticos estabelecidos são devidamente respeitados.  

É importante que o sistema de monitorização seja apropriado e calibrado regularmente. 

Este contém procedimentos, instruções e registos que incluem a frequência de 

monitorização, os requisitos e os métodos de registos. Os procedimentos de 

monitorização dos PCC’s devem ser realizados rapidamente. 

O sistema de monitorização segue os seguintes aspetos: 

− Ponto crítico de controlo; 

− Limite crítico associado; 

− Medição ou observação a realizar (o que fazer); 

− Meios a usar (com que fazer); 

− Frequência (quantas vezes); 

− Responsável (quem faz); 

− Registo (onde se regista o resultado obtido).  

Todos os registos e documentos de monitorização são assinados e guardados pelo 

responsável do HACCP.  

São desenvolvidas medidas de controlo, de modo a fazer frente aos possíveis desvios que 

possam ocorrer no processo, assegurando que o PCC volta a estar controlado.  

É necessário especificar as ações corretivas que foram aplicadas. Os procedimentos 

relativos aos desvios e à eliminação dos produtos são documentados, assim como quem 

foi o responsável pelas ações corretivas.  
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Depois da ação corretiva ser aplicada é feita uma investigação de modo a determinar a 

causa do desvio e a verificação da eficácia das medidas tomadas. 

Como podemos ver no quadro 11, no processo de produção foram identificados dois 

PCC’s, na pasteurização e na maturação.  

A pasteurização é o primeiro PCC identificado. Uma pasteurização incompleta não é 

eficaz na destruição dos microrganismos patogénicos, enquanto um longo processo de 

tratamento ou uma pasteurização a alta temperatura pode causar efeitos negativos na 

qualidade e sabor do gelado. Portanto, a fim de eliminar a maioria dos microrganismos 

patogénicos, o processo de pasteurização deve ser realizado a 85ºC por um período de 15 

segundos.  

A maturação é considerada um PCC porque, como fica a maturar durante 18h, podem 

ocorrer desvios da temperatura durante o período da noite e assim os microrganismos 

patogénicos começam a desenvolver-se, verificando-se que isso ocorreu tem que se voltar 

a fazer a pasteurização. 
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Quadro 11: Estabelecimento de Limites Críticos, Medidas Corretivas e Ações Corretivas para cada PCC 

Etapas Perigo Potencial 
Limite 

Crítico 

Monitorização 

Ações corretivas Verificação Registos 

Método Frequência Executante Verificador 

PCC 1 – 

Pasteurização 

Sobrevivência de 

microrganismos 

patogénicos devido 

ao binómio 

tempo/temperatura  

T ≥85ºC, 

15s 

Controlo 

automático 

contínuo 

Diária 
Responsável 

Produção  

Responsável 

HACCP 

- Regular o 

equipamento para 

corrigir o binómio 

tempo/temperatura; 

- Repetir 

novamente a 

Pasteurização. 

Análise dos 

registos, 

verificação regular 

das temperaturas e 

dos sistemas de 

controlo de tempo 

e calibração 

IMP05 

IMP36 

PCC2 – 

Maturação 

Desenvolvimento 

de microrganismos 

patogénicos devido 

a T> 6ºC 

T≤ 6ºC, 

mais de 

meia hora  

Controlo 

automático 

contínuo 

Diária 
Responsável 

Produção  

Responsável 

HACCP  

- Regular o 

equipamento para 

corrigir o binómio 

tempo-temperatura; 

- Caso seja 

necessário voltar a 

fazer pasteurização 

Análise dos 

registos, 

verificação regular 

das temperaturas e 

dos sistemas de 

controlo de tempo 

e calibração 

IMP05 

IMP36 
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1.7. Estabelecimento de Procedimentos de Verificação  

A empresa Gelado Colorido implementou um procedimento de verificação que define o 

propósito, os métodos, a frequência e as responsabilidades para as atividades de 

verificação, como podemos ver no quadro 12. A verificação é o ato de avaliar se o plano 

HACCP identifica e controla, de forma adequada, todos s perigos significativos.  

A equipa HACCP especifica os métodos a utilizar para determinar se o sistema está a 

funcionar corretamente. O procedimento de verificação confirma a eficácia e 

cumprimento do plano HACCP, ou seja, aplicação de métodos, procedimentos, testes e 

outras avaliações. Estas verificações são registadas e documentadas.  

A verificação é realizada por outra pessoa à exceção da pessoa que é responsável pela 

execução da monitorização e das ações de corretivas. Quando determinadas atividades de 

verificação não podem ser executadas pela empresa, a verificação é executada por pessoas 

externas ou por empresas terceiras qualificadas.  

O processo de verificação da empresa compreende os seguintes controlos: 

− Auditórias ao Sistema HACCP; 

− Inspeção das operações; 

− Verificação de que os PCC’s são mantidos controlados; 

− Validação dos limites críticos; 

− Verificação e análise das ações corretivas aplicadas; 

− Análises laboratoriais ao gelado, água, superfícies.  

Caso existam modificações (no gelado, nas matérias-primas, no uso previsto, nos 

equipamentos, no programa de limpeza ou outros procedimentos) procede-se à revisão do 

sistema HACCP de forma a assegurar a validade do mesmo.  
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Quadro 12: Propósito do procedimento de Verificação 

 

Procedimento de Verificação 

Propósito Pontos de Verificação Métodos Frequência Responsabilidades Registos/Resultados  

Verificar se o 

HACCP esta a 

funcionar 

corretamente 

Sistema HACCP 

Revisão pela direção  

Anual 

Direção   Ata da reunião   

Auditorias 
Auditores 

internos/externos 
Relatório Auditória 

Operações Inspeção   
Diário/Sempre que 

necessário  

Responsável pelo 

HACCP  
IMP01 ao IMP37 

Os PCC’s são mantidos 

controlados 

Verificação Diário  
Responsável pelo 

HACCP  
IMP36 

Análises laboratoriais ao 

produto, água, 

superfícies 

Realização de análises  
Mensalmente/Sempre 

que necessário  

Laboratório contratado; 

Responsável pelo 

HACCP 

Relatórios do Laboratório 

de análises;  

IMP34 
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1.8. Estabelecimento de um sistema de Documentação  

Foi estabelecido na empresa um programa para documentação sobre todos os 

procedimentos e atividades apropriadas, bem como das caraterísticas do produto, 

utilização prevista, fluxogramas, etapas de processo e medidas de controlo. Os registos 

que demonstram que o sistema HACCP funciona de modo controlado e que se aplica as 

ações corretivas apropriadas, nos casos em que houver desvio dos limites críticos, são 

guardados. 

Os documentos e registos são mantidos por tempo suficiente para permitir às autoridades 

competentes executar as suas atividades de controlo oficial e ao mesmo tempo 

proporcionar evidências da elaboração de gelados seguros. Todos os documentos são 

assinados por colaboradores responsáveis da empresa Gelado Colorido.  

A documentação consiste: 

− Manual de Boas Praticas de Higiene e Fabrico;  

− Manual HACCP; 

− Instruções de Trabalho; 

− Impressos; 

− Fichas Técnicas; 

− Fichas de Segurança; 

− Relatórios do Laboratório de Análises. 
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V – Considerações finais 

O conhecimento da empresa Gelado Colorido numa fase inicial foi fundamental para a 

implementação do sistema HACCP.  

A realização da presente dissertação permitiu, à empresa, determinar um conjunto de 

atividades a desenvolver, de forma a alcançar o cumprimento dos requisitos estabelecidos 

pelo Codex Alimentarius e a certificação do mesmo, por parte da empresa de certificação, 

APCER.  

Numa primeira abordagem à metodologia HACCP, foi necessária uma auditoria às 

instalações bem como a criação de toda a documentação exigida legalmente. A 

implementação e certificação do sistema HACCP envolveu, assim, algumas alterações às 

instalações, e formação dada aos colaboradores. 

Como se trata de uma indústria pequena, e como o procedimento de fabrico é feito em 

circuito fechado, a maioria dos perigos identificados podem ser controlados através de 

pré-requisitos e com o cumprimento de boas práticas de higiene e fabrico, que se 

encontram descritas no manual de boas práticas, mas, mesmo assim, é necessário 

assegurar formação contínua aos colaboradores da empresa em segurança alimentar.  

Foi essencial o conhecimento da composição do gelado para identificar quais os perigos 

a que estão sujeitos durante o processamento. Sendo a maior preocupação o controlo de 

temperatura, que é determinante tanto a nível da segurança alimentar, evitando o 

desenvolvimento microbiano, como a nível de qualidade do gelado, para minimizar o 

crescimento de cristais de gelo.  

Através da aplicação do sistema HACCP identificamos dois PCC’s: (i) na pasteurização, 

uma pasteurização incompleta não é eficaz na destruição dos microrganismos 

patogénicos, enquanto um longo processo de tratamento ou uma pasteurização a alta 

temperatura pode causar efeitos negativos na qualidade e sabor do gelado. Portanto, a fim 

de eliminar a maioria dos microrganismos patogénicos, o processo de pasteurização deve 

ser realizado a 85ºC por um período de 15 segundos, e, (ii) na maturação, porque como 

fica a maturar durante 18h, podem ocorrer desvios da temperatura durante o período da 

noite e, assim, os microrganismos patogénicos começam a desenvolver-se, verificando-

se que isso ocorreu tem de se voltar a fazer a pasteurização.  
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A implementação e certificação do sistema HACCP ficou concluída com sucesso na 

empresa, estando sujeita sempre a novas alterações e melhorias.  

Na fase final do estágio foi ainda iniciado o estudo para a implementação e certificação 

do BRC e IFS, pois a empresa futuramente pretende obter estas certificações.  

As certificações além de garantirem a Segurança Alimentar, também aumentam os 

benefícios em termos de imagem e prestígio. 
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VII -Anexos 

Anexo I – Exemplo do plano de higienização de equipamentos e instalações 

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO  

ÁREA A 
HIGIENIZAR 

 
AÇÃO 

 
PRODUTO 

 EPI´S MÉTODO DE APLICAÇÃO FREQUÊNCIA RESPONSÁVEL VERIFICAÇÃO REGISTO 

Marca Dosagem 
Tempo 
atuação 

____ Desinfeção ____ ____ ____ 

 

_______________ 

 
Dário ____ Visual  ____ 

____ Higienização  ____ ____ ____  
_______________ Semanal  ____ Zaragatoa  ____ 



VII – Anexos  

106 

Anexo II – Planta com a localização das armadinhas  
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Anexo III – Ficha de registo da receção das matérias-primas e materiais de embalagem 

 

Fornecedor 
Designação da matéria-

prima/ Material de 
embalagem 

Data de 
Receção 

Quantidade 
recebida  

Validade das 
matérias-primas Conformidade  Responsável  
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Anexo IV – Mapa de Produção 

 

Matérias-primas 
utilizadas 

Lote das 
matérias-primas 

Validade das 
matérias-primas 

N.º do 
Pasteurizador 

Nº da cuba 
de 

maturação 
Produto final 

Lote do 
produto final  Data Responsável 
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Anexo V – Folha de registo de Expedição do Produto 

  

Matrícula do 
Veículo 

Quantidade/Carga 
Nº. Lote Produto 

Final 
Temperatura Cliente 

Data de 
Expedição 

Responsável 
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Anexo VI – Exemplo de uma Ficha Técnica do Gelado  

 

Descrição do Produto 

1. Denominação do Produto Gelado  

2. Ingredientes 
Ex: Leite pasteurizado; açúcar; base de leite; 

espessantes, aromatizantes, etc… 

3. Alergénios 
Ex: Pode conter vestígios de frutos de casaca rija, 

etc… 

4. Organismos Geneticamente 

Modificados 
Ex: Ausência de OGM’s 

5. Características do Produto Ex: Peso por unidade: 2,5L ou 5L  

6. Características Químicas Ex: Humidade =   

7. Características Organoléticas 

Ex: Aspeto/Cor    

Ex: Odor 

Ex: Sabor 

Ex: Textura 

8. Parâmetros Microbiológicos Método Resultado 

Contagem de microrganismos a 30ºC ISO 4833-1:13  

Contagem de enterobactérias 

presuntivas a 37ºC 
NF V 08-054:09  

Contagem de Escherichia coli ISO 16649-2:01  

Contagem de Estafilococus coagulase 

positiva  
ISO 6888-2:99  

Pesquisa de Listeria monocytogenes PAN 16.4  

Pesquisa de Salmonella spp PAN 55.6  
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9. Valores Nutricionais 

Declaração 

Nutricional 

Por 

100g de 

Produto 

Por 

Porção 

50g 

(≈100mL) 

%DR

* 

DR

* 

Energia     

Lípidos  

 

Dos quais: 

ácidos 

gordos 

saturados  

    

Hidratos 

de carbono 

 

Dos quais: 

açúcares 

    

Fibra      

Proteína      

Sal      

*Dose de referência (DR) – Doses de referência para um 

adulto médio (8400KJ/2000Kcal).  

10. Utilização Prevista  Ex: Pronto a Consumir  

11. Embalagem  
Ex: Embalagem primária: Cuvetes em Poliestireno 

(PS) 

Ex: Embalagem secundária: Caixa em cartão  

12. Condições de Armazenamento Ex: Temperatura = -20±3ºC 

13. Condições de Transporte  Ex: Temperatura = -20±3ºC 

14. Prazo de Validade  Ex: 6 meses  

15. Recomendações  

Ex: Conservar a -20ºC ± 3ºC até ao limite do prazo 

de validade indicado na embalagem. 

Uma vez iniciado o processo de descongelação, não 

volte a congelar.  
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Anexo VII – Mapa de Circuito 

 

 

 

               Armazém matérias-primas  

                 Produção  

                Balneários  

                Armazém dos produtos Químicos  

                Câmara do frio  

                 

                Entrada dos colaboradores 

               Circuito das matérias-primas  

               Circuito do Produto acabado  

               Circuito dos Colaboradores 

 

Antecâmara  


