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Resumo 

A indústria alimentar exige produtos seguros. Por isso, nesta Empresa dá-se atenção à limpeza de 

equipamentos, à higiene pessoal dos colaboradores, e também aos produtos finais produzidos. Para 

garantir a segurança alimentar, é realizada uma validação microbiológica anual. 

Paralelamente, o sector alimentar preocupa-se com o risco de contaminações por alergénios, que 

também podem pôr em risco a saúde dos consumidores. Deste modo, é realizada uma validação anual 

para despiste de alergénios nas várias linhas da fábrica. 

Como a fábrica não dispõe de laboratório acreditado, recorreu-se a um laboratório externo acreditado 

pelo IPAC, onde se analisaram todas as amostras. 

A presente dissertação tem como objectivo validar os diferentes tipos de limpeza da fábrica – limpezas 

de final de semana (sanitation) e de alergénios (Red Line); validar a higiene de mãos e fardas e validar 

microbiologicamente produtos finais. Internamente, recolheram-se e expediram-se as amostras e fez-

se o tratamento dos resultados recebidos. Primeiramente, delineou-se um plano de amostragem onde 

se escolheram os pontos de controlo mais críticos para as recolhas, para ambas as limpezas. 

Simultaneamente, determinou-se o tamanho do lote de amostragem para a lavagem de fardas e mãos, 

baseado na norma MIL-STD-105E, e definiram-se os produtos finais a analisar. 

Globalmente, os resultados foram positivos. Contudo, há equipamentos cujos procedimentos de 

limpeza precisam de uma revisão. Relativamente às fardas e mãos, só se podiam validar os 

procedimentos de limpeza, se fossem alcançados 80% de resultados positivos, o que aconteceu. Nos 

produtos finais e alergénios, houve apenas contaminações pontuais, que não se consideraram críticas. 

Palavras-chave: Segurança Alimentar; validação de limpeza; produtos alimentares; microbiologia; 

alergénios   
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Abstract 

The food industry demands safety. For this reason, this Company pays attention to: equipment cleaning 

procedures, personal hygiene of the employees, and the final products produced, to avoid contamination 

of products. To guarantee food safety, an annual microbiological validation is performed. 

Simultaneously, this food industry is concerned with the risk of contamination by allergens, this also 

being a potential risk to consumer’s health. Thus, performing an annual validation of the cleaning 

procedures of all production lines, to screen for allergens. 

Not having its own accredited laboratory, the factory uses an external laboratory accredited by IPAC to 

perform the microbiological analyses. 

The present dissertation aims to validate:  the different types of cleaning procedures of the factory – 

sanitation and allergens (Red Line), the hygiene of employees’ hands and uniforms and 

microbiologically the final products. Internally, samples were collected and dispatched, and the results 

received were processed. Firstly, a sampling plan was drawn up to choose the most critical control 

points for the sampling collection, both for sanitation and the Red line cleaning. Simultaneously, the 

sample lot size for the washing of uniforms and hands was determined, based on the ML-STD-105E 

standard, and the final products to be analysed were defined. 

Overall, the results were positive. However, there is equipment whose cleaning procedures need to be 

overhauled. Regarding the hands and uniforms, cleaning procedures could only be validated if 80% of 

positive results were achieved, which was verified. For final products and allergens, there was only 

occasional contamination, which was not considered critical. 

Keywords: Food Safety; cleaning procedures validation; food products; microbiology; allergens 
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1. Enquadramento e Motivação 

A Empresa onde se realiza este estágio tem a sua localização no Carregado. Está instalada em 

Portugal há mais de 20 anos e tem sofrido algumas expansões: até Maio de 2008, a fábrica dedicada 

a croissants e doces afins localizava-se na Ota. Com o objectivo de optimização, em 2008 decidiu-se 

juntar as duas fábricas no edifício situado no Carregado. 

Actualmente, a fábrica conta com cerca de 350 funcionários e pertence a um grupo que tem fábricas 

espalhadas em vários continentes, com produção de bebidas, snacks, alimentos à base de cereais e 

produtos lácteos. 

A indústria alimentar é uma indústria que se depara continuamente com uma variedade de perigos de 

contaminação, tais como microrganismos e/ou suas toxinas, produtos com diferentes alergénios 

produzidos anteriormente, resíduos de limpeza, agentes de desinfecção e lubrificantes1. 

Uma vez que não é economicamente viável ter numa indústria linhas de produção específicas para 

produtos com alergénios e linhas para produtos isentos de alergénios, isso obriga a uma gestão 

cuidadosa dos procedimentos de produção e limpezas, de modo a evitar contaminações cruzadas. 

Com esse objectivo, esta indústria planeia a produção semanal tendo em consideração quais os 

produtos sem ou com menos alergénios e os que têm mais, e fazem uma produção com aumento 

gradual dos alergénios. Contudo, mesmo com este planeamento, não é possível assegurar que não há 

contaminações. Por isso, são realizadas limpezas entre produtos, para garantir que os alergénios são 

removidos. Estas limpezas não necessitam de produtos químicos, uma vez que não se trata de uma 

desinfecção: é uma limpeza húmida, onde se usa água quente para limpar algumas áreas de passagem 

de produto e alguns equipamentos são limpos a seco, recorrendo-se a panos de limpeza. 

De igual modo, tratando-se de uma indústria alimentar, procura-se assegurar que não há crescimento 

de microrganismos (em especial patogénicos) em ponto algum da fábrica. Para o controlo do 

crescimento microbiano, são realizadas as chamadas limpezas de final de semana, onde são utilizados 

detergentes e agentes desinfectantes. Estas limpezas são realizadas desde o início do processo das 

matérias-primas até à embalagem do produto final. 

A verificação da eficácia destas limpezas é realizada recorrendo a dois testes: a inspecção visual por 

parte do operador encarregue da inspecção, juntamente com um teste rápido denominado Biotrace. 

Este teste detecta contaminantes orgânicos que possam não ser detectados por inspecção visual e dão 

o valor de contaminação em cerca de 5 minutos. Contudo, para assegurar que as limpezas, tanto de 

desinfecção como de gestão de alergénios, são realizadas correctamente, tem de se fazer a validação 

dos procedimentos de limpeza. 

A higienização numa indústria alimentar não é só importante que se faça nos equipamentos e áreas de 

produção: os operadores são também um grande factor de risco de contaminação com microrganismos 

patogénicos, e até mesmo de alergénios, se não tiverem uma higiene pessoal adequada. De modo a 
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prevenir contaminações, estão instalados à entrada da zona de produção da fábrica, lavatórios onde 

os operadores devem lavar as mãos antes de iniciar o seu trabalho, ou quando o retomam (após horas 

de pausa) e estão também distribuídos em vários locais de contacto com o produto da fábrica 

dispensadores de desinfectante de mãos também para garantir a higienização das mãos. 

Relativamente à farda de trabalho, a higienização é feita em casa por cada operador. Contudo, há 

regras de lavagem para assegurar que a farda não traz quaisquer contaminações exteriores. 

O presente trabalho tem como objectivo validar os procedimentos de limpeza da fábrica, tanto para os 

snacks salgados… como para os snacks doces, realizando-se um plano de amostragem dos locais de 

maior dificuldade de limpeza, para garantir que esta é realmente realizada de forma eficaz. 

Simultaneamente, é também importante a validação da higienização das mãos dos operadores, para 

se certificar que o procedimento de higienização das mãos implementado na fábrica é eficaz e vai 

também realizar-se a validação da lavagem das fardas de trabalho, para saber se os operadores têm 

realmente atenção às directivas que lhes são dadas nesta matéria. Por último, vai realizar-se a 

validação microbiológica dos diferentes tipos de produtos produzidos nas diferentes linhas de produção 

da fábrica. 
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2. Introdução 

2.1. Qualidade e Segurança na Indústria Alimentar 

Um dos maiores trunfos da indústria alimentar é a confiança dos seus clientes e consumidores. Deste 

modo, é fundamental que estes produtos não contenham qualquer componente nocivo para os seus 

consumidores. 

Antigamente, as regras de Segurança e Qualidade Alimentar eram aplicadas baseadas em 

experiências de tentativa e erro dos cientistas. O ponto de viragem deu-se com a descoberta dos 

microrganismos por Anton Von Leeuwenhoek, no século XVII. Já no século XIX, Louis Pasteur 

desenvolveu a teoria dos germes e Robert Koch estabeleceu a ligação entre microrganismos 

patogénicos e doenças. Com o desenvolvimento de técnicas laboratoriais, as análises químicas e 

microbiológicas vieram complementar as inspecções visuais feitas até então, construindo-se a base 

para a gestão da Segurança Alimentar. Estas medidas foram importantes para a prevenção de doenças 

como a cólera e as febres tifóide e paratifóide, contudo não foram suficientes para prevenir a sua 

transmissão pela cadeia alimentar ou para prevenir outros tipos de doenças transmitidas por alimentos 

ou produtos alimentares. Na verdade, em meados dos anos 80-90, observou-se um aumento das 

doenças transmitidas por alimentos, provocadas por patogénicos como a Salmonella, Listeria 

monocytogenes, Escherichia coli e Campylobacter  devido à crescente industrialização e  consequente 

efeito de escala na contaminação2. 

Actualmente, apesar da exigência crescente ao nível das práticas de Segurança Alimentar, continuam 

a registar-se inúmeros casos de intoxicação alimentar nos países da OCDE, sendo as principais causas 

a Salmonella, Campylobacter e E. coli3. Adicionalmente, há cada vez mais uma preocupação de 

contaminação de produtos alimentares por alergénios, pelo que se implementou um Programa de 

Gestão de Alergénios, para garantir que não há contaminações cruzadas de alimentos. 

Note-se que a globalização levou a que o fornecimento de produtos alimentares, à semelhança de 

produtos de outros sectores, não é restrito a um local ou região. Como tal, quando há uma 

contaminação na cadeia alimentar, aumenta a possibilidade de o número de pessoas expostas ser  

muito maior do que no passado, o que tem também um grande impacto a nível económico3,4. 

Posto isto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estipulou que a responsabilidade pelo fornecimento 

de alimentos seguros, saudáveis e nutritivos é compartilhada por todos os envolvidos, desde a 

produção primária até à preparação e consumo final. Esta estrutura de cadeia alimentar facilita a 

abordagem a sistemas de qualidade e segurança alimentar que incluem o envolvimento do governo, 

da indústria e dos consumidores4. 
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Figura 1 – Noção de responsabilidade partilhada segundo a OMS2. 

Na indústria alimentar, a palavra qualidade tem muitos significados: vão desde a qualidade das 

matérias-primas à qualidade do produto final, abrangendo aspectos políticos e sociais. Por outro lado, 

a definição de segurança é muito simples, estando relacionada com os elementos químicos, físicos e 

microbiológicos dos alimentos4. 

Uma vez que esta indústria alimentar em particular, procura a melhoria contínua do seu funcionamento 

e dos produtos que lança no mercado, tem adoptado um Sistema de Qualidade e Segurança Alimentar, 

juntamente com um Programa de Segurança do Produto, designado Programa de Riscos do 

Consumidor (CRP) que inclui sistema o HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points). 

A melhoria contínua é parte integrante de todos os passos da Segurança e Qualidade Alimentar e 

consegue-se através de auditorias de rotina internas e programas de monitorização. As acções de 

melhoria incluem a análise e identificação de áreas de melhoria; pesquisa e avaliação de possíveis 

soluções para alcançar os objectivos da melhoria; implementação da solução encontrada, medição, 

verificação e análise dos resultados de implementação para determinar se os objectivos foram 

alcançados e formalização final das mudanças5. 

2.1.1. Gestão de Riscos na Indústria Alimentar6 

A indústria alimentar é regularmente confrontada com diversos perigos químicos, microbiológicos e 

também físicos, que podem contaminar a cadeia alimentar em qualquer um dos seus estágios. 

Adicionalmente, na sociedade moderna, a comida não serve apenas para satisfazer as necessidades 

nutricionais dos consumidores, mas é também uma experiência prazerosa e emocional: actualmente, 

o factor determinante de compra de um produto não é apenas o preço ou a segurança e qualidade 



5 
 

nutricional dos alimentos, mas também a sua acessibilidade, transporte, armazenamento, valores 

culturais e tradicionais, entre outros. 

De modo a atender à preocupação que os clientes têm actualmente em relação à segurança alimentar, 

as indústrias alimentares têm vindo a tomar algumas medidas ao longo de todo o processo de obtenção 

de um produto alimentar, de modo a garantirem a sua segurança. 

Sistema HACCP5–7 

O sistema HACCP pode ser definido como um conjunto de actividades sistemáticas que identifica, 

avalia e controla perigos que podem pôr em risco a segurança dos alimentos. Para uma boa 

implementação deste sistema, é aconselhável que este seja não só implementado na produção dos 

produtos alimentares, mas que seja implementado desde a produção das matérias-primas até ao 

produto final, tendo em atenção as exigências dos consumidores. 

Relacionados com este sistema há alguns termos e conceitos pré-determinados, nomeadamente: 

▪ Perigo: segundo o Codex Alimentarius, agente ou condição física, química ou biológica nos 

alimentos com potencial para causar algum efeito adverso na saúde dos consumidores; 

▪ Risco: função da probabilidade e severidade da ocorrência de um perigo; 

▪ Ponto Crítico de Controlo (PCC): passo da produção onde se aplicam medidas para manter o 

produto sob controlo, e/ou onde se elimina, previne ou reduz riscos para a saúde dos 

consumidores; 

▪ Limite crítico: valor ou atributo determinado para cada variável relacionada com um PCC. O 

seu não cumprimento conduz a riscos para a saúde dos consumidores; 

▪ Acção correctiva: acções imediatas e específicas postas em prática quando há um não 

cumprimento do limite crítico; 

▪ Validação: uso de testes ou revisão dos registos de monitorização para determinar se o sistema 

HACCP está a funcionar como planeado; 

▪ Árvore de decisão: sequência lógica para determinar se algum passo, seja um processo de 

produção ou um ingrediente utilizado, é um PCC para um determinado perigo. Na Figura 2 

pode observar-se o esquema ilustrativo de uma árvore de decisão. 

O primeiro passo para a implementação do sistema HACCP é a realização de uma análise de risco, 

que avalia todos os passos do processo; identifica a presença de perigos desde as matérias-primas até 

ao produto final; identifica potenciais fontes de perigo na zona de produção; avalia a permanência ou o 

agravamento do perigo durante o processamento e avalia a severidade dos perigos identificados. 

O desenvolvimento de um sistema HACCP com sucesso depende da frequência de monitorização dos 

PCC com análises laboratoriais e seus registos e das medidas tomadas pela equipa HACCP para 

decidir se um PCC está ou não sob controlo. 
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Figura 2 - Esquema ilustrativo da árvore de decisão do sistema HACCP, segundo o Codex Alimentarius8. 

Para a implementação do sistema HACCP, é obrigatório seguir 7 princípios e 12 passos de aplicação, 

enumerados da seguinte maneira: 

▪ Etapas preliminares 

✓ Etapa 1: Estruturar a equipa HACCP 

✓ Etapa 2: Descrever o produto 

✓ Etapa 3: Identificar o uso pretendido 

✓ Etapa 4: Construir o fluxograma do processo 

✓ Etapa 5: Confirmar se o fluxograma do processo está correcto 

▪ 7 Princípios: 

✓ Etapa 6: Condução de uma análise de perigos 

✓ Etapa 7: Determinação de pontos críticos de controlo (PCCs) 

✓ Etapa 8: Estabelecimento de limites críticos 

✓ Etapa 9: Estabelecimento de um sistema de monitorização de controlo dos PCCs 
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✓ Etapa 10: Estabelecimento de acções correctivas a tomar quando o sistema de 

monitorização identifica um PCC fora de controlo 

✓ Etapa 11: Estabelecimento de procedimentos de verificação para confirmar que o 

sistema HACCP funciona efectivamente 

✓ Etapa 12: Estabelecimento de documentação relativa a todos os procedimentos, 

registos apropriados a estes princípios e sua aplicação. 

Este sistema é fundamental para a Indústria Alimentar, que tem sofrido mudanças, como a inovação 

dos processos de produção, a exigência de um menor intervalo de tempo entre a produção e o consumo 

dos produtos, o aumento do prazo de validade dos produtos produzidos e o aumento da prevalência 

de alguns microrganismos. 

Deste modo, em instalações onde os sistemas de boas práticas de higiene e HACCP estão 

implementados nas melhores condições, juntamente com os restantes procedimentos do programa de 

pré-requisitos, pode ser assegurado um elevado grau de segurança alimentar. 

Para verificar que estes sistemas estão correcta e efectivamente implementados, e que são mantidos, 

são periodicamente realizadas auditorias às instalações fabris. O principal objectivo destas inspecções 

é verificar se a instalação consegue produzir ou distribuir consistentemente alimentos seguros e 

assegurar que o sistema de gestão de segurança alimentar promove uma garantia adequada. Os 

resultados e observações obtidos destas avaliações devem ser utilizados para que a indústria assegure 

a sua melhoria contínua. 

Actualmente, a Segurança Alimentar é um desafio internacional que requer uma íntima cooperação 

entre países, no sentido da harmonização e reconhecimento recíproco de padrões e sistemas. Os 

cidadãos europeus não requerem apenas padrões de alta qualidade, higiene e saúde, mas também 

procuram certificação, produtos e processos de produção protegidos e garantidos. Na procura da 

aceitação e reconhecimento universal da garantia da qualidade, segurança e confiança de produtos e 

serviços em todos os segmentos da cadeia alimentar, criou-se o padrão internacional ISO 22000. Esta 

norma é composta por um conjunto de requisitos gerais de Segurança Alimentar aplicáveis a todos os 

componentes da cadeia. Combina dinamicamente o programa de pré-requisitos com os princípios e o 

plano HACCP. 

Com o intuito de se harmonizarem os padrões de segurança alimentar e reduzir a necessidade de 

múltiplas auditorias, foi criada a Iniciativa Global de Segurança Alimentar (GFSI), a qual é constituída 

por várias associações em diferentes pontos do globo que ajudam as empresas a cumprir com estes 

padrões. Uma das associações que pertencem à GFSI é a British Retail Consortium (BRC) que possui 

organizações de certificação em mais de 100 países. Esta associação especifica critérios que obrigam 

as empresas a cumprir obrigações de ordem legal e de protecção ao consumidor. A implementação 

destes critérios não é obrigatória, destinando-se apenas aos interessados nessa implementação. As 

normas desta entidade convergem com as do HACCP9,10. 
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2.1.2. Sistema de Qualidade e Segurança Alimentar 

Este sistema engloba todos os procedimentos e instruções de trabalho que permitem reduzir o risco, 

aumentar a segurança e promover a qualidade para se cumprirem, e até mesmo excederem, as 

expectativas dos consumidores. Mais concretamente, este Sistema permite: 

✓ Padronizar processos; 

✓ Reduzir o volume de perdas; 

✓ Aumentar o envolvimento dos colaboradores; 

✓ Aumentar a qualidade e segurança dos alimentos produzidos através da melhoria contínua 

                         e  assim,  

✓  Aumentar a confiança do consumidor e o grau de satisfação dos clientes. 

De modo a assegurar que os pontos acima são compreendidos, todos os documentos abrangidos por 

este sistema são disponibilizados aos funcionários. 

O objectivo máximo do sistema é proteger a saúde pública e dos consumidores e contribuir para o 

desenvolvimento económico, daí a preocupação em abranger todos os alimentos produzidos, 

processados e comercializados. Saúde pública aqui definida como a “ciência e arte de prevenir 

doenças, prolongar a vida e promover a saúde através de esforços organizados e escolhas de 

informação da sociedade, organizações (públicas e privadas), comunidades e indivíduos”11. 

Boas Práticas de Fabrico 

O programa HACCP identifica riscos nos processos de produção que podem gerar produtos inseguros, 

de modo a prevenir perigos alimentares específicos. Contudo, por mais robusto que o sistema seja, 

são necessários programas direccionados aos perigos gerais desta indústria. Os mais importantes são 

as Boas Práticas de Fabrico (GMP), os Pontos Críticos de Controlo (PCC) e o programa de Pré-

Requisitos12. Estes documentos representam os requisitos básicos que promovem um ambiente seguro 

para a produção de produtos alimentares e têm de estar correctamente implementados antes da 

implementação do plano HACCP.  

Os pré-requisitos são: 

▪ Princípios de sanitation e cronogramas de manutenção; 

▪ Boas Práticas de Fabrico (GMP’s) e programas de segurança; 

▪ Requisitos de higiene pessoal, 

           entre outros. 
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As Boas Práticas de Fabrico (GMP) são um conjunto de regras que asseguram que os produtos estão 

a ser produzidos e controlados respeitando os padrões de qualidade para o seu uso pretendido e como 

exigido na respectiva especificação. Estas regras encontram-se em vários pontos das instalações da 

fábrica, abrangendo não só as práticas de fabrico como também a higiene pessoal dos funcionários e 

gestão ambiental. Com estas directrizes, os pontos críticos de controlo (PCC) das instalações são mais 

perceptíveis, e por isso mais facilmente podem ser controlados13. Obtêm-se assim produtos de alta 

qualidade, com menor deterioração microbiana e portanto mais seguros do ponto de vista da saúde 

pública7. 

Com efeito, qualquer alteração que ocorra nas GMP’s deve ser reportada, pois pode gerar um risco 

para o produto. As empresas que adoptaram esta metodologia notaram que os seus produtos têm uma 

melhor qualidade e segurança, há menos reclamações, existe um ambiente mais limpo e seguro e há 

uma maior motivação e produtividade7. 

2.2. Legislação aplicada à Indústria Alimentar 

Em Portugal existem duas associações importantes para o sector da indústria alimentar. Uma é a 

Associação Nacional de Comerciantes e Indústrias de Produtos Alimentares, ANCIPA, que tem como 

missão defender o sector alimentar, garantindo formação profissional e divulgação de conhecimentos 

técnicos, para que se valorizem os recursos humanos e promovam as potencialidades empresariais. A 

outra é a Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares, FIPA, que é uma associação 

dinamizadora que se preocupa com o desenvolvimento das indústrias. A sua missão é manter as 

empresas deste sector aptas para responderem aos desafios colocados pelos consumidores, não 

deixando de competir por um crescimento sustentável e inclusivo14,15. 

Internacionalmente, está implementado o Codex Alimentarius, que tem como objectivo proteger a 

Saúde Pública e apoiar relações comerciais equilibradas3. Há ainda uma outra entidade que tem como 

função a inspecção e/ou auditoria anual das instalações com registo escrito, a AIB (American Institute 

of Baking) International. Esta entidade inspecciona o programa de pré-requisitos e a Segurança 

Alimentar nesta Empresa e nas outras fábricas do grupo. 

Em 2004 foi publicado pelo Parlamento Europeu o Regulamento (CE) nº 852/2004 que estabelece as 

regras gerais de higiene de géneros alimentícios destinados aos Operadores de Empresas do Sector 

Alimentar, responsáveis pela segurança dos alimentos em todas as fases sob o seu controlo e devem 

aplicar procedimentos baseados nos princípios do HACCP com observância das regras de boas 

práticas de higiene para que se satisfaçam os respectivos requisitos. Este regulamento obriga a que se 

cumpram as seguintes medidas: respeito dos critérios microbiológicos; implementação de processos 

necessários que cumpram os objectivos do regulamento; respeito dos critérios de temperatura 

aplicáveis aos géneros alimentícios; manutenção da cadeia de frio e recolha e análise de amostras.16 

Note-se que por inspecção se entende a revisão física de uma indústria alimentar, com o objectivo de 

avaliar o que está a acontecer na empresa num determinado momento. A auditoria é uma avaliação 
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sistemática da documentação da indústria alimentar para verificar se os planos e programas 

implementados alcançam as expectativas17. 

2.3. Higienização na Indústria Alimentar 

A higiene no sector alimentar deve ser uma preocupação partilhada por todos os colaboradores das 

fábricas, independentemente da sua função nas instalações, uma vez que esta preocupação se reflecte 

na segurança e qualidade dos produtos aí fabricados e comercializados18. 

A higiene pode ser definida como a limpeza do ambiente, mãos e outras partes do corpo, roupas, etc, 

mas está também relacionada com o crescimento microbiano, principalmente microrganismos 

patogénicos2. 

Neste caso em particular, é de extrema importância a higiene alimentar, que é definida por princípios e 

práticas relacionadas com a alimentação essenciais para a saúde humana. Segundo o Codex 

Alimentarius, são “todas as condições e medidas necessárias para garantir a segurança e qualidade 

alimentar em todos os estágios da cadeia alimentar”19. Na definição dada pelo Codex Alimentarius 

verifica-se que a higienização alimentar engloba dois conceitos diferentes, mas relacionados19: 

▪ Segurança Alimentar – garantia de que os produtos alimentares não são prejudiciais para os 

consumidores, quando preparados e ingeridos de acordo com o uso pretendido; 

▪ Qualidade Alimentar – garantia de que os produtos alimentares podem ser para consumo 

humano, de acordo com o seu uso pretendido. Implica que não haja nos produtos qualquer 

degradação ou corpos estranhos e que sejam aceites religiosa e culturalmente. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde é definida pelo “estado de completo bem- 

-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”2. 

2.3.1. Higiene Pessoal 

A higiene no sector alimentar não é apenas importante na zona de produção de alimentos, mas deve 

começar pela higiene pessoal dos funcionários da fábrica. O ser humano é, por natureza, portador de 

possíveis agentes patogénicos, quer sejam de origem externa, como a roupa e as mãos ou pela 

existência de microrganismos que habitam o corpo humano, como a E. coli no intestino ou S. aureus 

nas vias respiratórias.  

Por este motivo, nestas instalações fabris existem balneários onde os funcionários devem fardar-se 

devidamente, respeitando as regras do Programa de Pré-Requisitos que aí se encontram, acessíveis 

a todos os colaboradores. Cada funcionário tem dois cacifos: um para a roupa e pertences pessoais 

que não podem entrar na zona de produção, como telemóveis, relógios e jóias  e outro onde se deve 

manter a farda de trabalho em boas condições para a sua utilização20. 
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Lavagem de Mãos e Fardas21–23 

O desenvolvimento de procedimentos de limpeza das mãos continua a ser um desafio no que toca ao 

controlo da propagação de infecções. Nas mãos coexistem habitualmente dois tipos de flora: a flora 

residente – consiste principalmente em Staphilococci coagulase negativa, Corynebacterium spp. e 

anaeróbios como Proponibacterium spp. – e a flora passageira, constituída por microrganismos que 

conseguem colonizar-se na superfície das mãos, mas que são facilmente removidos com a lavagem 

das mãos. Estes microrganismos superficiais são os que têm mais capacidade para transmitir 

infecções, uma vez que podem ser propagados com o contacto directo com superfícies. 

O principal objectivo da higienização das mãos é a eliminação da flora passageira e assegurar a 

actividade antimicrobiana da flora residente, com a precaução de não danificar as mãos durante este 

processo, o que ocasionaria um favorecimento da colonização microbiana. 

Uma boa higienização das mãos inclui não só a sua lavagem, como também a sua secagem e 

desinfecção. Os sabões líquidos devem ser preferidos, uma vez que os sabões em barra têm uma 

maior probabilidade de ser colonizados com microrganismos, apesar de não haver registos de 

transmissão desses microrganismos para as mãos aquando da lavagem. 

Existem vários processos de secagem de mãos, nomeadamente toalhas de pano ou papel e secadores 

de ar quente seco. A importância de se secar as mãos após a sua lavagem prende-se com o facto de 

a colonização ser mais favorável em ambientes húmidos do que em ambientes secos. Contudo, a 

secagem deve ser feita correctamente, se não pode danificar a pele, o que favorece o crescimento 

microbiano. Dos dois tipos de secagem referidos acima, o mais adequado é o secador de ar quente 

seco, uma vez que está provado que as toalhas não removem os microrganismos eficazmente e ainda 

podem ser fontes de contaminação cruzada. Por outro lado, os secadores de ar quente seco têm a 

desvantagem de dispersar microrganismos para o ambiente, mas que já foi provado não ter qualquer 

importância em termos de contaminação, daí ser considerado um método seguro de secagem de mãos. 

Microrganismos como Bacilli Gram negativas e S. aureus alojam-se preferencialmente na pele por baixo 

de anéis, relógios de pulso e pulseiras. Por este motivo, é crucial que durante a manipulação de 

produtos alimentares não se seja portador deste tipo de acessórios, uma vez que são potenciais fontes 

de contaminação. 

Quando se lavam as mãos, devem arregaçar-se as mangas das batas ou camisolas, pois as mangas 

molhadas são um reservatório de microrganismos, que se transferem para as mãos por contacto 

directo. 

Uma outra região de acumulação de microrganismos é a região subungueal, que é uma zona 

normalmente inacessível durante a lavagem das mãos. Para melhorar a eficácia desta lavagem, as 

unhas devem ser cortadas regularmente para não serem compridas e assim diminuir a acumulação de 

microrganismos. Actualmente, utilizam-se cada vez mais as unhas artificiais, mas estas são potenciais 
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transmissores de microrganismos como Bacilli Gram negativas e leveduras. Um exemplo de 

transmissão de microrganismos pela região subungueal foi o caso de infecção por Pseudomonas 

aeruginosa numa unidade de cuidados intensivos neonatal por duas enfermeiras com unhas demasiado 

compridas, uma com unhas artificiais e outra com unhas naturais24. 

2.3.2. Limpeza e Desinfecção de Equipamentos 

Esta fábrica possui 7 linhas de produção, sendo 2 para snacks de batata, 3 para snacks de milho, 1 

onde se fazem os produtos mix e 1 para snacks doces. Cada linha produz vários produtos com aromas 

diferentes, por isso é crucial que se faça uma limpeza eficaz aquando da mudança de produto. Isto não 

é importante apenas para evitar a contaminação dos produtos com aromas errados, mas também para 

evitar que os produtos não sejam contaminados com alergénios dos produtos produzidos 

anteriormente. 

É crucial perceber de antemão que não é possível produzirem-se produtos alimentares 100% seguros, 

uma vez que estão obrigatoriamente expostos a perigos ambientais. Por esta razão, é importante ter 

em mente algumas definições, nomeadamente a noção de risco: é dependente de um qualquer efeito 

adverso para a saúde de um indivíduo e a severidade desse efeito, em consequência de um perigo no 

produto alimentar. O risco varia consoante a susceptibilidade do indivíduo, a natureza do agente (grau 

de patogenicidade e virulência) e a matriz alimentar. A composição das matrizes alimentares influencia 

as reacções dos patogénicos: uma matriz  com alto teor de sal tem um menor número de patogénicos 

que provocam doenças, quando comparadas com matrizes de outro tipo2. 

A limpeza e desinfecção de equipamentos, também denominada sanitation, tem como objectivo reduzir 

o risco acima descrito pela remoção de contaminantes das superfícies, sejam eles químicos (metais 

pesados, compostos orgânicos, sais minerais, entre outros), físicos (sólidos e objectos estranhos e 

partículas abrasivas, entre outros), microbiológicos e, quando aplicável, alergénios (proteínas e outros 

produtos que possam causar contaminações cruzadas) de tal modo que os resíduos que não forem 

removidos não constituam qualquer risco para a qualidade e segurança do produto25,26. A limpeza 

realizada tem de remover tanto os resíduos visíveis como os não visíveis (principalmente 

microrganismos) verificando se não ficam resíduos de detergentes e desinfectantes nas superfícies e 

sem que haja corrosão das mesmas.  

A primeira impressão que uma fábrica transmite a um auditor ou a uma visita é a aparência visual das 

instalações, que indicam de antemão os padrões e a cultura da empresa, e esse aspecto tem 

consequentemente um forte impacto na opinião que formarão acerca das instalações: a limpeza visual 

é tão importante quanto um plano detalhado de HACCP12. 

A limpeza é um processo físico-químico onde têm de ser considerados inúmeros elementos, 

nomeadamente a sujidade, que aparece devido aos ingredientes utilizados aquando da produção. Pode 

ser constituída por gorduras, macromoléculas, depósitos de corrosão, tintas e corantes, 

microrganismos, entre outros12,25. 
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Como referido no parágrafo anterior, a limpeza é realizada com base em várias reacções químicas e 

físicas,  enumerando-se abaixo algumas dessas reacções12: 

▪ Molha – deslocamento de um fluido por outro, normalmente água; 

▪ Emulsificação – suspensão de pequenas gotas de um fluido no outro. Uma vez que as gorduras 

não se dispersam em água, adicionam-se tensioactivos que têm a capacidade de estabilizar a 

emulsão; 

▪ Dispersão – quebra e suspensão de partículas sólidas num fluido, normalmente água; 

▪ Solubilização – dissolução de partículas sólidas em água. Esta reacção está relacionada com 

a solubilidade de diversas substâncias em água; 

▪ Hidrólise – divisão de macromoléculas nas suas subunidades. É uma reacção que ocorre 

preferencialmente a pH extremo e com a ajuda de agentes ácidos ou básicos; 

▪ Saponificação – reacção de um produto alcalino com os triglicéridos de uma gordura, 

quebrando-o em três locais e produzindo glicerol e sabão, ambos solúveis em água; 

▪ Quelação – ligação de quelantes a iões metálicos que causam calcário, como o ferro, cálcio e 

magnésio. Os complexos formados são solúveis em água, por isso vai haver a sua remoção. 

Os detergentes são um elemento importante na limpeza porque conseguem quebrar as ligações que a 

sujidade estabelece com outras partículas ou superfícies do equipamento e previnem a re- 

-deposição da sujidade nessas superfícies. A água é também importante na limpeza, funcionando como 

um meio de transporte de substâncias solúveis, como sais e, se utilizada a alta pressão, funciona como 

agente abrasivo. Os tensioactivos são substâncias orgânicas anfipolares, que possuem uma cadeia ou 

cauda hidrofóbica e uma cabeça hidrofílica com capacidade de reduzir a tensão superficial da água e 

também emulsionar gorduras. Os produtos alcalinos têm como função quebrar proteínas por reacções 

de hidrólise ou saponificação e podem também funcionar como bactericidas, quando em maiores 

concentrações. Os ácidos são úteis na solubilização de carbonatos e sais minerais25,27. 

De todos os modelos cinéticos que caracterizam a limpeza, o mais utilizado é um método cinético de 

1ª ordem, dado pela seguinte equação: 

−
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝑘𝑚 ⇒ ln (

𝑚

𝑚0

) = −𝑘𝑡 (1) 

Onde m representa a massa de sujidade por unidade de área e k é uma constante dependente das 

propriedades do contaminante, da superfície onde este se encontra, do detergente, da temperatura e 

da intensidade de cisalhamento18. 

A desinfecção das superfícies pode ser realizada por calor, radiação (ionizante ou ultravioleta) ou por 

agentes químicos. Na indústria alimentar, opta-se por utilizar a desinfecção química, uma vez que a 

radiação é absorvida pelos resíduos alimentares, promovendo o crescimento microbiano. Os 

desinfectantes podem ser bactericidas ou anti-fúngicos e os compostos mais utilizados são o cloro e 

respectivos compostos, ácido peracético, compostos de iodo e compostos de aminas quaternárias12,25. 

Para a sua utilização na indústria alimentar, os desinfectantes têm de ter uma grande capacidade de 

destruição microbiana, não podem ser tóxicos, irritantes ou corrosivos, têm de ser de fácil remoção, 
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amigos do ambiente, fáceis de usar e baratos18. Os desinfectantes na sua maioria são oxidantes e 

reagem com matérias orgânicas, sendo o caso dos desinfectantes compostos por cloro, iodofóros e 

ácido peracético. Os desinfectantes não oxidantes são baseados em compostos de aminas 

quaternárias, que são uma classe de tensioactivos catiónicos, anfotéricos, álcoois e aldeídos. De 

realçar que o ideal é utilizar desinfectantes sem odor, para que não existam quaisquer contaminações 

de produto12. 

O cloro é o agente químico que se usa há mais tempo como desinfectante. Quando é adicionado à 

água, o cloro é convertido em ácido hipocloroso (HOCl) que é um dos desinfectantes mais reactivos, 

funcionando melhor a pH baixo. Na maioria das suas aplicações não é necessário um posterior 

enxaguamento. É um agente muito corrosivo, que pode corroer o aço inoxidável quando contactam 

durante um longo período de tempo. Actualmente, é cada vez mais utilizado o ozono como agente 

desinfectante, mas como não é um produto comercializado, tem de ser produzido in situ, o que o torna 

um desinfectante muito caro e por isso ainda é pouco utilizado para este efeito. Às vezes há a utilização 

de peróxido de hidrogénio para desinfectar embalagens vazias antes de um enchimento asséptico18. 

Tal como a limpeza, a desinfecção química também tem um modelo cinético de 1ª ordem, dada pela 

seguinte equação: 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑘𝑁 ⇒ ln (

𝑁

𝑁0
) = −𝑘𝑡 (2) 

Onde N é o número de microrganismos viáveis e k é uma constante dependente do microrganismo, do 

agente desinfectante e da sua concentração, do pH, da temperatura, entre outros18. 

Há vários métodos de limpeza que podem ser utilizados, nomeadamente12,18,25,28: 

▪ Limpeza manual – é realizada pelos operadores de linha e são utilizados utensílios como 

escovas, raspadores, panos, mangueiras/pistolas de água e lavagem com água quente. Uma 

vez que nem sempre é realizada pela mesma pessoa, os seus resultados podem variar. Esta 

limpeza é realizada em pequenas áreas, equipamento sensível à água ou que requer 

desmontagem e em áreas onde é difícil realizar outro método de limpeza. Por ser realizado por 

operadores, há limitação nos produtos químicos utilizados; 

▪ Imersão – algumas peças de equipamento de menores dimensões podem ser desmontadas e 

imersas em água e/ou detergente para a sua lavagem; 

▪ Alta Pressão – por vezes utilizam-se bombas de água de baixa pressão ou pistolas de água ou 

vapor; 

▪ Espuma e Gel – pulverização de superfícies com detergentes em espuma ou gel que aumenta 

o tempo de contacto do detergente com a superfície. É o método mais utilizado e é 

especialmente aplicado a chão, paredes e mesas; 

▪ Pulverização – utiliza-se ar comprimido para gerar uma névoa de detergente/desinfectante 

capaz de se manter no ar tempo suficiente para a limpeza/desinfecção; 

▪ Sistemas Cleaning-In-Place (CIP) – são utilizados para limpeza de tubagens, tanques, 

permutadores de calor, entre outros, e baseia-se num circuito fechado de circulação de fluido 
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automático ou semi-automático com um sistema de válvulas, bombas e tanques de detergente. 

Uma vez que funcionam num regime turbulento, há gasto de um elevado volume de água; 

▪ Sistemas Cleaning-Out-Of-Place (COP) – equipamentos parcial ou totalmente desmontados 

que são higienizados recorrendo a máquinas de lavagem automáticas ou semi-automáticas ou 

lavados manualmente. Utilizados para utensílios e equipamentos de pequenas dimensões. 

Procedimento Geral de Sanitation numa Indústria Alimentar 

A limpeza de equipamentos necessita de um passo prévio de preparação da zona a limpar. Neste 

passo, os restos de produtos, embalagens e dispositivos eléctricos devem ser cobertos ou removidos 

da área de limpeza e os equipamentos devem ser todos desligados da alimentação. Com o espaço 

pronto para a limpeza, seguem-se os passos abaixo descritos12,26,27: 

1. Remoção de sólidos – a sujidade maior e mais fácil de remover deve ser removida com o auxílio 

de escovas, raspadores, sistemas de sopro ou outro método físico. A sujidade nas paredes e 

chão também deve ser removida neste passo; 

2. Pré-enxaguamento – as superfícies têm de ser passadas por água fria a baixa pressão para 

que sejam removidas pequenas partículas de sujidade que não tenham sido removidas no 

passo anterior. Também se pode utilizar água quente, mas não mais do que 60 °C, pois pode 

haver coagulação de proteínas; 

3. Limpeza – aplicação de agentes químicos para a remoção da sujidade mais difícil, como 

gorduras, camadas de proteínas e outros depósitos acumulados. Os detergentes só são 

eficazes quando aplicados em finas camadas de sujidade, daí a importância dos dois passos 

anteriores; 

4. Enxaguamento – remoção dos restantes resíduos acumulados. No final deste passo, as 

superfícies devem estar livres de resíduos, tanto de sujidade como de detergente; 

5. Desinfecção – remoção/redução da viabilidade de microrganismos que tenham resistido ao 

passo de limpeza até a um nível em que não haja risco de contaminação ou que esse risco não 

seja significativo. A aplicação do desinfectante só ocorre depois de se garantir que a superfície 

cumpre o parâmetro de “visualmente limpa”; 

6. Enxaguamento final – a maioria dos desinfectantes são seguros para o contacto com alimentos, 

contudo após a aplicação de alguns é preciso passar as superfícies por água para remoção de 

vestígios de desinfectantes com água fria a baixa pressão. Neste passo é crucial que a água 

seja de alta qualidade, se não a superfície volta a ser contaminada. 

Actualmente, com todas as preocupações ambientais que têm surgido, o objectivo é racionalizar ao 

máximo estes procedimentos: querem-se procedimentos optimizados, com menor gasto de água, 

detergentes, tempo e outros factores, que tenham um impacto ambiental e económico positivos. 

Monitorização e verificação da eficácia da limpeza de equipamentos 

Após a limpeza dos equipamentos há uma inspecção, realizada por um operador que não tenha estado 

envolvido na limpeza e que esteja treinado para a tarefa, para verificar se a limpeza foi feita 
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correctamente. Esta inspecção é feita a nível visual: verificar se as superfícies ficaram “visualmente 

limpas” – se as superfícies não cumprirem com esta primeira verificação, tem de se pedir para repetir 

a limpeza –, e faz-se também uma avaliação à presença de agentes químicos (análise da presença de 

detergentes ou desinfectantes na água de enxaguamento final do passo 6. do ponto anterior) e uma 

inspecção microbiológica, de modo a determinar o número e o tipo de microrganismos que podem 

ainda resistir depois da sanitation. Esta avaliação é realizada de diversos modos25: 

▪ Zaragatoas – passa-se a superfície com um cotonete, coloca-se no tubo de ensaio com o meio 

nutricional e depois transfere-se esse meio para uma placa de Petri para verificar se há 

crescimento microbiano; 

▪ Análise da água de enxaguamento – quando as superfícies são inclusas (enclosed) não é 

possível alcançá-las com zaragatoas, pelo que a contagem microbiana é realizada na água de 

enxaguamento; 

▪ Contacto directo – quando apropriado, pode ter-se placas com meio de crescimento microbiano 

que contacta directamente com a superfície do equipamento a inspeccionar; 

▪ Determinação do ATP – método baseado na bioluminescência que quantifica a quantidade total 

de matéria orgânica existente nas superfícies após a sua limpeza. Este método é um teste 

rápido que consegue dar resultados da limpeza em tempo real; 

▪ Testes de alergénios – no caso de a verificação de limpeza estar relacionada com a presença 

de alergénios, existem testes rápidos não específicos que conseguem identificar proteínas de 

superfície de alergénios e identificar, mas não quantificar, a presença de alergénios. 

2.3.3. Materiais de Construção e Equipamentos 

Segundo os requisitos da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) e a Administração 

de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos da América (FDA), os materiais de construção que 

entram em contacto com alimentos devem ter qualidade alimentar28. 

As superfícies que entram em contacto com produtos alimentares devem ser mantidas em boas 

condições e devem ser fáceis de limpar e, se necessário, desinfectar. Abaixo encontra-se uma lista 

mais detalhada das características desejadas para as superfícies e utensílios que entram, ou não, em 

contacto com os produtos alimentares27,29: 

▪ Os materiais de construção dos equipamentos devem ser compatíveis com o produto alimentar 

produzido e com os detergentes e desinfectantes utilizados, resistentes à temperatura, não 

tóxicos, não absorventes, resistentes à corrosão e devem ter uma vida útil razoável. Devem 

ser também impermeáveis, inertes, estáveis e de fácil manutenção; 

▪ As superfícies que contactam com os alimentos devem ter um acabamento liso para facilitar a 

sua limpeza; 

▪ O design dos equipamentos deve prevenir o alojamento e multiplicação de microrganismos 

tanto nas superfícies de contacto com os alimentos como as que não contactam com o produto; 
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▪ As juntas com necessidade de soldadura ou ligadas devem ser lisas e contínuas, sem fendas 

ou rachas; 

▪ Os elementos de fixação, como roscas, porcas e parafusos expostos, devem ser evitados nas 

superfícies de contacto com o produto; 

▪ As tubagens e superfícies devem ter uma drenagem adequada, para que não restem líquidos 

vestigiais que promovem o crescimento microbiano e que contaminam o produto; 

▪ Os ângulos e cantos internos de equipamentos devem estar colocados de modo a facilitar a 

sua limpeza; 

▪ Deve ter-se atenção, e evitar, zonas mortas onde os resíduos se podem acumular porque os 

dispositivos de limpeza são incapazes de os alcançar; 

▪ Os botões de controlo, principalmente os que são manipulados por muitos operadores, devem 

ser facilmente limpos, uma vez que é um local que promove contaminações; 

▪ Também as zonas que não contactam com o produto devem ser de fácil limpeza, de modo a 

que seja prevenido o crescimento microbiano. 

Os principais materiais de construção utilizados nestas instalações são metais e plásticos. O metal 

mais utilizado é o aço inoxidável, que é um material muito utilizado em superfícies que contactam 

directamente com alimentos em indústrias de alimentos e bebidas, e que pode ser utilizado para várias 

funções, como transporte e produção. Este material é vantajoso porque consegue resistir à corrosão e 

é facilmente lavável, o que promove uma boa higienização dos equipamentos deste material28. 

Relativamente aos plásticos, são utilizados diversos tipos, como por exemplo teflon. Uma das 

utilizações do plástico é o impedimento do contacto metal-metal, em guias ou coberturas, devido à suas 

plasticidade e resistência à corrosão. Estes materiais têm ainda outras vantagens, como a sua elevada 

resistência à abrasão, calor, frio, hidrólise e electricidade estática; assim como resistência a agentes 

químicos e gases corrosivos; têm uma grande variedade de propriedades mecânicas, podendo ir desde 

o completamente rígido ao completamente elástico; têm melhores propriedades eléctricas e dieléctricas 

do que os metais; têm uma baixa condutividade e, por último, o seu funcionamento tem um consumo 

de energia muito inferior comparado com outros materiais de construção28,29. 

2.4. Alergénios 

Há cada vez mais uma preocupação relacionada com a existência de alergénios em produtos 

alimentares, uma vez que se estima que cerca de 2-3% da população adulta e 4-8% das crianças 

tenham uma qualquer alergia alimentar, a nível global30. 

Os alergénios são proteínas existentes nos alimentos que podem desencadear reacções adversas do 

sistema imunológico num indivíduo quando ingeridas. Estas proteínas são naturais dos 

alimentos/ingredientes e muitas vezes são impossíveis de extrair. 

Quando um indivíduo apresenta sintomas reprodutíveis, causado por um estímulo específico cuja dose 

não afecta a maioria das pessoas, tem-se um caso de hipersensibilidade alimentar. Esta 
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hipersensibilidade pode ser causada por uma reacção de origem imunitária, mediada ou não pela 

imunoglobulina do tipo E (IgE) – reacção alérgica – ou por uma reacção não imune – intolerância 

alimentar31. 

2.4.1. Reacção alérgica31–34 

As reacções alérgicas podem ser classificadas de acordo com a natureza da reacção de 

hipersensibilidade, com a natureza do alergénio ou de acordo com o contexto imunológico em que são 

apresentadas. Os sintomas destas reacções alérgicas podem variar entre urticária, prurido, inchaço da 

garganta ou tecidos faciais, dificuldades em respirar e hipotensão. Em casos extremos, a ingestão de 

um alergénio pode provocar choques anafilácticos, que podem ser fatais. 

Relativamente às reacções alérgicas segundo a natureza da reacção de hipersensibilidade, há quatro 

tipos de reacção: 

▪ Tipo 1: reacções mediadas pela IgE; 

▪ Tipo 2: reacções com interacções antigénio-anticorpo; 

▪ Tipo 3: reacções desencadeadas por complexos imunológicos mas que dependem também de 

células efectoras citotóxicas; 

▪ Tipo 4: reacções mediadas pelas células T que são independentes do sérum com anticorpos 

específicos. 

Segundo a natureza do alergénio, as reacções alérgicas podem ser divididas em dois grupos: 

▪ Grupo 1: alergias raras em adultos, mas que afectam muitas crianças. As alergias deste grupo 

mais conhecidas são ao leite de vaca e ovos. Estas alergias tendem a desaparecer ainda 

durante a infância; 

▪ Grupo 2: alergias predominantes em adultos que se desenvolvem devido à sensibilização de 

um indivíduo por inalação. 

Finalmente, as reacções alérgicas classificadas de acordo com o contexto imunológico podem ser 

divididas em três classes: 

▪ Doença atópica: doenças como a dermatite atópica, rinite alérgica e asma que são de origem 

genética. O conceito de atopia pode ser descrito como uma predisposição, pessoal ou familiar, 

para produzir anticorpos IgE em resposta a alergénios específicos. Como resultado tem-se um 

aumento da quantidade de anticorpos IgE no organismo. São doenças que se desenvolvem 

ainda na infância, com manifestações cutâneas (dermatite atópica) que podem progredir para 

problemas como rinite alérgica e/ou asma; 

▪ Mono-alergia: desenvolvimento de uma hipersensibilidade mediada por IgE sem que haja um 

aumento da quantidade de anticorpos IgE no organismo. Estas alergias podem ocorrer em 

qualquer altura da vida do indivíduo e pode desencadear-se, por exemplo, por um evento 

anafiláctico devido à picada de um insecto ou ingestão de um determinado alimento; 
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▪ Alergia não mediada por IgE: alguns indivíduos sofrem doenças atópicas que não influenciam 

os níveis de IgE no organismo. 

De modo a evitar estas reacções alérgicas, é fundamental saber quais as doses de alergénio que 

ingeridas pelos indivíduos sensíveis não causam qualquer reacção adversa – dose limiar de alergénio. 

Contudo, há um grande desafio a ultrapassar, uma vez que as doses que desencadeiam a reacção 

alérgica diferem de indivíduo para indivíduo, e ainda mais complexo, estas doses vão variando ao longo 

da vida de um indivíduo. Por vezes, a reacção alérgica pode desencadear-se pela simples abertura de 

uma embalagem de produto com alergénios ou pelo beijo de alguém que tenha comido um produto 

alergénico. 

2.4.2. Tipos de alergénios 

Os alergénios que devem ser rotulados em produtos alimentares são os amendoins e outros frutos 

secos, sementes de sésamo, tremoço, crustáceos e moluscos, peixe, ovo, leite, soja, lactose, aipo, 

mostarda, trigo e outros cereais que contenham glúten e sulfitos35. 

 

Figura 3 - Os oito alergénios responsáveis por cerca de 90% das alergias alimentares nos EUA, segundo a FDA36. 

2.4.3. Gestão de Alergénios 

Os snacks produzidos nesta fábrica possuem vários alergénios que podem ser adicionados ao produto 

alimentar na fase de aromatização ou fazerem parte da base do produto. Os alergénios que se podem 

encontrar nestes produtos são: leite e lactose, trigo, soja, glúten, cevada, sulfitos e ovos. 

A área de produção desta e outras fábricas deste sector não têm capacidade para terem linhas 

dedicadas à produção de um único produto, por isso numa mesma linha fabricam-se produtos com 

diferentes alergénios. Deste modo, é impossível garantir uma produção com dose limiar de alergénios 

igual a zero, devido à partilha de equipamento pelos vários produtos. Esta partilha pode gerar 
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contaminações cruzadas que podem não ser detectadas aquando da sua produção. A fim de prevenir 

esses acontecimentos, as indústrias deste sector têm utilizado rotulagem preventiva, como por exemplo 

“pode conter vestígios de”34. 

Devido à irregularidade das reacções alérgicas, é difícil criar um documento oficial onde se possam 

registar as doses que desencadeiam reacções alérgicas a indivíduos sensíveis. Actualmente, está 

legislado que os sulfitos não podem ultrapassar o valor de 10 ppm e para o glúten há já uma legislação, 

referida no Codex Alimentarius, onde está definido que para um produto ser considerado isento de 

glúten, a concentração deste não pode ultrapassar os 20 ppm. Para os restantes alergénios, 

estipularam-se valores internamente com base em alguns estudos feitos até agora neste campo. 

As contaminações cruzadas não acontecem apenas pela partilha de equipamentos e utensílios, mas 

acontece também quando há equipamentos próximos uns dos outros a produzirem produtos com 

alergénios diferentes e que possibilitam a troca de produtos ou pode ocorrer pela dispersão de 

partículas pequenas na atmosfera onde a produção decorre. 

De modo a evitar este tipo de contaminação, há medidas de segurança em relação à gestão de 

alergénios que utilizam a distância entre produtos e matérias-primas, barreiras físicas e procedimentos 

de limpeza eficazes. 

Com a adopção da rotulagem preventiva, é esperado que a responsabilidade de evitar alergias 

alimentares não seja única e exclusivamente da indústria alimentar, mas sim que seja partilhada pelas 

entidades reguladoras, pelos profissionais de saúde e pelos próprios indivíduos com este tipo de 

alergias33. 

Com a finalidade de haver uma gestão adequada de alergénios foi criado, na fábrica, um sistema de 

gestão de alergénios com as seguintes considerações: 

▪ Identificação de todos os alergénios presentes nas matérias-primas e produtos acabados, com 

registo de todas as mudanças de alergénios para evitar contaminações indesejadas; 

▪ Realização de uma avaliação de risco, baseada no sistema HACCP, de todas as linhas de 

produção onde se pode identificar potenciais oportunidades de contaminação cruzada; 

▪ Criação/modificação de equipamentos do processo para eliminar as potenciais contaminações 

não intencionais; 

▪ Planeamento de uma sequência óptima de produção, agrupando os produtos segundo os seus 

alergénios, com a intuito de minimizar os riscos de mudança e as limpezas; 

▪ Implementação de sistemas de limpeza com eficácia comprovada.  
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3. Materiais e Métodos 

Como referido no Capítulo 1, o âmbito deste trabalho é não só a validação microbiológica das limpezas 

das linhas de produção da fábrica, mas também a validação da presença de alergénios e, 

simultaneamente, a validação da higienização das mãos e fardas dos operadores. Paralelamente, é 

também necessário validar microbiologicamente os diferentes tipos de produtos fabricados nestas 

instalações. 

A validação de qualquer limpeza tem como objectivo provar que a limpeza é feita de um modo eficaz, 

sem acumulação de microrganismos, principalmente patogénicos, ou outras substâncias, como 

detergentes, desinfectantes e alergénios1. 

Uma vez que nesta fábrica não existe um laboratório acreditado, as amostras recolhidas serão todas 

enviadas para um laboratório externo acreditado pelo IPAC, onde sejam respeitados os princípios e 

requisitos da norma ISO 17025. Deste modo, após a recolha das amostras, tem-se um prazo de 24 

horas até estas serem entregues no laboratório e analisadas sem que haja qualquer degradação na 

qualidade da amostra. 

Na validação da higienização de mãos e fardas, o tamanho do lote da amostra foi determinado segundo 

a norma MIL-STD-105E. As tabelas da norma podem ser consultadas no Anexo 2. 

3.1. Validação de Limpezas Sanitation 

De modo a realizar-se a validação de uma limpeza, é necessário que haja previamente um 

procedimento de limpeza aprovado e correctamente implementado, com o qual é possível obter-se os 

resultados de limpeza desejados. Após a implementação deste protocolo, tem de haver uma inspecção 

à limpeza que é depois resumida num relatório onde ficam registados os resultados e a avaliação da 

inspecção. 

Apesar da validação do procedimento, este é sujeito a uma revalidação periodicamente, sendo a 

periodicidade definida pela empresa consoante a avaliação de risco. Tem, no entanto, de haver, pelo 

menos uma vez por ano, uma revalidação dos procedimentos de limpeza. Quando há qualquer 

mudança, sendo esta uma mudança de ingrediente, de equipamento ou de um passo no processo de 

produção, tem de se realizar uma nova validação dos procedimentos de limpeza1. 

Em qualquer instalação fabril, há equipamentos que são de mais fácil acesso do que outros. Para 

garantir que a limpeza é eficaz, os melhores locais de comprovação serão aqueles mais difíceis de 

alcançar, pois, em princípio, se esses se encontram bem limpos, os de mais fácil alcance também 

estarão. As superfícies dos equipamentos podem ser divididas em duas categorias: 

▪ Superfícies expostas – superfícies de contacto com o alimento que são alcançáveis com a mão, 

onde a amostra pode ser recolhida directamente com o auxílio de zaragatoas; 
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▪ Superfícies inclusas (enclosed) – superfícies de contacto com o alimento que não são possíveis 

de alcançar com a mão, sendo as suas amostras recolhidas indirectamente, recorrendo às 

águas de enxaguamento final dessas superfícies para fazer a sua validação. A amostra de 

água de enxaguamento deve ter, pelo menos, 250 mL. 

3.1.1. Microrganismos a estudar 

Uma vez que esta fábrica está inserida num grupo internacional, com várias fábricas pelo mundo, houve 

a necessidade de uniformizar o mais possível os procedimentos de limpeza e a sua vaidação. Deste 

modo, estipulou-se que os microrganismos patogénicos de referência são iguais para todas as fábricas 

do grupo. Na lista a seguir encontra-se um pequeno resumo das características de cada microrganismo 

a analisar37–40. 

Enterobacteriaceae – família de bactérias Gram negativas mesófilas constituída por microrganismos 

anaeróbios facultativos como Escherichia coli, Salmonella, Shigella e Klebsiella. Estas bactérias são 

também conhecidas como coliformes fecais, uma vez que habitam o intestino do ser humano e de 

outros animais de sangue quente. A ausência ou baixa quantidade deste tipo de microrganismos indica 

que há boas condições de higiene. 

Microrganismos totais (TVC) – conjunto de bactérias e fungos que se multiplicam activamente, 

formando colónias visíveis a olho nu. Uma vez que nem sempre uma colónia provém de uma única 

célula isolada, a unidade de medida destas células é dada por CFU (colony-forming units). O 

crescimento destes microrganismos é realizado a 30 °C, tratando-se de microrganismos mesófilos.  

Bolores – fungos multicelulares visíveis a olho nu que formam filamentos denominados hifas. Estes 

microrganismos são deterioradores de alimentos, o que pode ser prejudicial ou benéfico: há queijos, 

como o queijo azul, onde há crescimento de bolores que não são prejudiciais aos humanos. Estes 

microrganismos podem produzir esporos. 

Leveduras – fungos unicelulares anaeróbios facultativos utilizados na produção de produtos 

alimentares como o pão. Quando as células se dividem, podem formar colónias. São microrganismos 

maiores do que as bactérias e não possuem flagelos.  

3.1.2. Procedimentos de verificação de limpeza 

No dia-a-dia da fábrica, existem dois métodos de verificação da eficácia da limpeza: a inspecção visual 

e o teste de Biotrace ATP. 

O teste 3M Clean-TraceTM Surface ATP, também conhecido por sistema Biotrace, utiliza a técnica de 

bioluminescência da Adenosina Trifosfato (ATP) para rapidamente se avaliar os padrões de limpeza de 

superfícies e equipamentos. Este método tem a capacidade de detectar microrganismos e outros 

resíduos orgânicos, fornecendo informação acerca dos locais contaminados ou de possível 

contaminação. 
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A bioluminescência é definida pela produção de luz pelos organismos vivos. Esta luz é produzida com 

o auxílio do enzima luciferase (responsável pela luminosidade transmitida pelos pirilampos): este 

enzima detecta e quantifica o ATP presente na amostra. A luz emitida é directamente proporcional à 

quantidade de ATP na amostra e a medição é realizada por um luminómetro. O resultado do nível de 

contaminação é quantitativo e tem como unidade os RLU (Relative Light Units). O procedimento deste 

teste é o seguinte: 

1. Recolha da amostra com o cotonete, fazendo-o rodar sobre si para uma melhor recolha, numa 

área de aproximadamente 100 cm2; 

2. Colocar o cotonete no tubo, activando-o com agitação durante 5 segundos para o reagente 

actuar; 

3. Colocar o cotonete no luminómetro e ler o resultado (em RLU). 

A validação que se vai realizar visa também a determinar se este teste rápido de ATP é realmente um 

bom método de verificação de limpeza no quotidiano da fábrica. 

Nas tabelas abaixo podem observar-se as especificações microbiológicas da validação de limpeza e 

também as especificações para o teste de Biotrace. 

Tabela 1 – Especificações microbiológicas para decidir se é necessário realizar alguma acção correctiva ou repetir 

o teste. Os resultados estão em CFU/cm2 ou CFU/mL. 

 Alvo Acção Falha 

TVC < 100 100 - 1000 (inclusive) > 1000 

Enterobacteriacae < 10 n/a ≥ 10 

Bolores < 20 n/a ≥ 20 

Leveduras < 20 n/a ≥ 20 

 

Tabela 2 – Especificações do sistema Biotrace para decidir se é necessário realizar alguma acção correctiva ou 

repetir a limpeza. 

 RLU/100 cm2 

Superfície Limpa 0 – 75 

Situação de Alerta 76 – 150 

Superfície Suja > 151 

 

Os resultados desejados são aqueles que se encontram no intervalo de valores a verde. Caso os 

resultados estejam a amarelo, é necessário realizar acções correctivas e repetir-se o teste. Se os 

resultados forem vermelhos, é necessária a repetição da limpeza e realização de uma avaliação de 

risco para saber qual a causa raíz do problema. 
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3.1.3. Recolha de amostras 

Apesar de as análises serem realizadas por um laboratório externo, a recolha das amostras é realizada 

por um analista da fábrica. Deste modo, para que a recolha seja realizada nas condições determinadas 

pelo laboratório externo, este disponibiliza os materiais de recolha, assim como um procedimento onde 

é explicado o método de recolha. 

Os materiais de recolha são zaragatoas, para a recolha em superfícies expostas e copos estéreis para 

a recolha das águas de enxaguamento das superfícies inclusas. 

 

Figura 4 – a) Zaragatoa para recolha de amostra para análise microbiológica em superfícies expostas; b) copo esterilizado para 

a recolha de amostra para análise microbiológica em superfícies inclusas (águas de enxaguamento). 

Para a recolha de amostras para análise microbiológica com zaragatoas, deve molhar-se o cotonete 

no meio dentro do tubo de ensaio antes da recolha da amostra e depois passá-lo por uma área de 50 

cm2, durante pelo menos 10 segundos, fazendo o cotonete rodar sobre si próprio. 

A recolha de amostras microbiológicas deve ser realizada tendo em conta alguns princípios, como a 

desinfecção das mãos e/ou utilização de luvas, não falar nem respirar para cima da amostra e não tocar 

no material de recolha. 

Para o transporte das amostras recolhidas para o laboratório externo, existem transportadoras que 

trabalham em conjunto com o laboratório. As amostras têm de ser transportadas com 

termoacumuladores, pois têm de estar refrigeradas e para assegurar uma boa análise, não se devem 

ultrapassar as 24 horas entre a recolha e a análise da amostra. 

3.2. Validação de Limpezas Red Line 

Como referido no Capítulo 2.4., a indústria alimentar enfrenta o problema de contaminações de 

produtos alimentares por alergénios. Para garantir que os alimentos produzidos na fábrica são seguros, 

é realizada a validação das limpezas Red Line: limpezas realizadas apenas nas zonas onde as 

a) b) 
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superfícies contactam com os alergénios quando há mudança de produto e não em toda a linha de 

produção. 

Quando a mudança de produção engloba produtos com alergénios diferentes, realiza-se a limpeza Red 

Line, onde não são utilizados quaisquer detergentes. A duração desta limpeza é muito menor, 

relativamente à Sanitation, uma vez que se trata de uma limpeza entre produções. De modo a minimizar 

contaminações cruzadas, a limpeza deve ser realizada da área menos contaminada para a mais 

contaminada25. 

3.2.1. Alergénios a estudar 

Da lista de alergénios acima, há apenas alguns alergénios utilizados nestas instalações, 

nomeadamente o leite, a lactose, a soja, a cevada, o glúten, o trigo, ovos e sulfitos. Uma vez que os 

ovos são apenas utilizados na produção de snacks doces e que é um ingrediente comum a todos os 

produtos doces produzidos, não há necessidade de se realizar uma validação a este alergénio. De igual 

modo, devido ao planeamento de produção semanal, o único snack que tem na sua constituição sulfitos 

é o último a ser produzido, realizando-se uma sanitation após a sua produção, o que não requer uma 

validação de alergénio. De seguida, falar-se-á um pouco mais ao pormenor sobre cada um dos outros 

alergénios: 

Leite – é uma dispersão de gordura em água que tem na sua constituição 3,5% de proteínas totais. 

Destas proteínas, cerca de 80% são caseínas e os restantes 20% são proteínas do soro de leite, 

nomeadamente a α-lactoalbumina, β-lactoglobulina e albumina do soro bovino (BSA) que são proteínas 

solúveis em água. Os indivíduos com alergia ao leite desenvolvem uma resposta imunitária à 

caseína41,42. 

Lactose – dissacárido que compõe cerca de 5% do leite bovino, constituído por galactose e glucose. 

Este açúcar é digerido pelo enzima lactase, que quando ausente ou em quantidade insuficiente não 

consegue degradar o açúcar, resultando numa intolerância alimentar42,43. 

Trigo – é um cereal pertencente à família das gramíneas e é um dos principais ingredientes da dieta, 

sendo a base de muitos alimentos, como o pão. Tem na sua constituição 13% de proteínas, tal como 

albuminas, globulinas e gluteninas e gliadinas que constituem o complexo do glúten aquando do 

processamento da farinha de trigo. Estas duas últimas proteínas constituem cerca de 75% da proteína 

total deste cereal44. 

Cevada – cereal da família das gramíneas, assim como o trigo, é utilizada para produzir principalmente 

cerveja, mas também pode ser usada como farinha em produtos de padaria. É constituída por cerca de 

10% de proteínas totais, dos quais 5 a 8% é glúten45,46. 

Glúten – conjunto de proteínas gliadinas e gluteninas que formam um complexo que dá estrutura aos 

produtos que constitui. Quando um indivíduo é intolerante a este complexo, a entrada deste alergénio 

no seu organismo desencadeia uma resposta auto-imune: há produção de anticorpos contra a 

gluteninas47,48. 
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Soja – é um cereal da família das leguminosas e é considerado um alimento completo, contendo 38% 

de proteínas totais. A reacção alérgica desenrola-se com a produção de anticorpos aquando da 

presença de proteínas da soja no organismo49. 

Os limites máximos de admissão destes alergénios são os limites de quantificação de cada um dos 

alergénios. O limite de quantificação é definido como a menor quantidade de analito que consegue ser 

quantificada com a precisão e exactidão do método utilizado. O laboratório com o qual se está a 

trabalhar para realizar esta validação tem os seguintes limites de quantificação: 

Tabela 3 - Limites de quantificação de alergénios pelo laboratório externo 

Alergénio Limite de quantificação 

Lactose < 20 ppm 

Proteínas totais do leite < 2,5 ppm 

Glúten < 5 ppm 

Soja < 2,5 ppm 

 

3.2.2. Procedimentos de verificação de limpeza 

Internamente, para validação deste tipo de limpeza no quotidiano, é realizado o teste não específico 

3M Clean-TraceTM Protein ATP (Allergen). 

Este teste tem como base a reacção de Biuret: em condições alcalinas, os iões cobre (Cu2+) formam 

um complexo com ligações peptídicas de proteínas e são reduzidos a Cu+. O ácido bicinconínico (BCA) 

em condições alcalinas é um reagente extremamente sensível, estável e específico que forma um 

complexo roxo com o Cu+. O teste fornece uma estimativa da quantidade de proteína através da 

alteração da cor, com um limite de detecção de aproximadamente 3 µg de proteína total (usando BSA 

como controlo)50. 

3.2.3. Métodos de análise utilizados 

Relativamente aos métodos de detecção de alergénios utilizados pelo laboratório externo depende do 

tipo de alergénio a identificar, mas a sua função não é apenas qualitativa como o teste rápido de ATP: 

estes métodos de laboratório permitem quantificar as proteínas alergénicas, tendo em consideração o 

limite de quantificação do método utilizado (LQ). Podem usar-se métodos enzimáticos, método ELISA 

ou reacção de PCR (no caso de detecção de DNA). 

O método ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) é uma reacção bioquímica usada 

principalmente em imunologia para detectar a presença de um antigénio ou anticorpo numa amostra. 

Há várias metodologias para este método: método directo (quantificação do antigénio pelo consumo de 

substrato pelo enzima ligado ao anticorpo primário); método indirecto (quantificação do antigénio pela 
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ligação de um anticorpo secundário ao anticorpo primário com emissão de luz) e o método sandwich, 

que é o utilizado nestes casos e cujo procedimento se encontra descrito na Figura 551,52. 

 

Figura 5 – Metodologia da sandwich ELISA. No primeiro passo, o anticorpo conjugado é adicionado a um poço; no passo seguinte 

o antigénio é imobilizado nesse anticorpo; no terceiro passo há a adição do anticorpo de detecção, no passo 4 há a adição de 

um reagente de detecção complexo com um enzima conjugado que se liga ao marcador do anticorpo de detecção e no passo 

final há a adição do substrato que vai ser digerido pelo enzima, emitindo um sinal de detecção da presença de antigénio 53. 

3.2.4. Recolha de amostras 

A recolha das amostras é realizada na zona de processo e na zona de embalagem, existindo vários 

pontos possíveis de recolha, como se pode observar no Anexo 1. Para se realizar a recolha de 

amostras, é primeiro preciso verificar se as superfícies estão visualmente limpas. Simultaneamente, 

procede-se ao teste rápido não específico 3M Clean-TraceTM Protein ATP (Allergen), cujo procedimento 

está explicado abaixo: 

1. Aplicar o cotonete na área de teste, de preferência numa área de aproximadamente 100 cm2, 

fazendo-o rodar sobre si para uma melhor recolha; 

2. Inserir o cotonete no dispositivo de suporte e activar o teste, agitando o dispositivo para que o 

cotonete entre em contacto com o reagente; 

3. Por último, colocar o dispositivo por 15 minutos numa estufa a 55 °C. 

Os resultados deste teste são dados por coloração, como se pode ver pela Figura 6. 

1 2 3 4 5 
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Figura 6 – Diferentes cores dadas pelo teste 3M Clean-TraceTM Surface Protein (Allergen) consoante a quantidade de alergénios 

na superfície de recolha: a cor verde indica que não há presença de alergénios acima do limite de detecção, pelo que pode 

proceder-se à produção seguinte; a cor cinzenta dá um resultado inconclusivo, pelo que é aconselhável repetir o teste antes de 

se proceder à produção seguinte e a cor roxa (uma mais clara e outra mais escura) indica que há presença de alergénios, por 

isso é obrigatório repetir a limpeza. 

As amostras a enviar para o laboratório externo para validação são igualmente recolhidas com 

zaragatoas, utilizando uma área de 100 cm2 para a colheita. Estas amostras conseguem aguentar até 

uma semana sem serem analisadas, para garantir que não há deterioração da amostra. As amostras 

têm de ser refrigeradas depois de recolhidas. 

 

Figura 7 - Zaragatoa utilizada para recolha de amostras para validação de limpezas Red Line. 

3.3. Validação de Higienização de Mãos e Fardas 

Para segurança dos produtos alimentares produzidos nestas instalações, existe à entrada da zona de 

produção uma sala exclusiva para a higienização das mãos dos colaboradores, onde existem lavatórios 

com sabão e desinfectante, que deve ser utilizada de cada vez que se vai iniciar/retomar a actividade. 

Além desta sala, há em diversos pontos da zona de produção, nomeadamente junto aos sanitários, 

dispensadores de desinfectante para serem utilizados após a devida lavagem de mãos. 
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Relativamente à farda, cada colaborador é responsável pela sua higienização, contudo há também 

directrizes na fábrica que detalham o procedimento das fardas, nomeadamente a temperatura a que 

estas devem ser lavadas. 

3.3.1. Microrganismos a estudar 

Os microrganismos a analisar nesta secção são os mesmos analisados na validação de limpezas 

sanitation com a adição da análise de E. coli e S. aureus. Como foi dito atrás, estes microrganismos 

vivem naturalmente no organismo dos humanos, contudo há estirpes que podem ser prejudiciais à 

saúde, por isso é importante que se façam estas análises adicionais. Abaixo resumem-se as principais 

características destes dois microrganismos39,40,54–56. 

Escherichia coli – bactéria Gram negativa com forma de bastonete pertencente à família 

Enterobacteriaceae que habita os intestinos dos seres humanos e outros animais de sangue quente. É 

um anaeróbio facultativo com um tempo de geração de 17 minutos. É uma bactéria mesófila que pode 

ser prejudicial para o ser humano. O seu valor de D é de 1,3 min a 65 °C e o valor de z é de 6,92 °C. 

Staphylococcus aureus – bactéria Gram positiva da família Micrococcaceae com forma esférica que 

habita as fossas nasais dos humanos. São anaeróbios facultativos que crescem em aglomerados que 

se assemelham a um cacho de uvas. São organismos mesófilos, com crescimento óptimo a 37 °C e 

têm um valor de D de 0,4 s a 82,2 °C e 7 °C de valor de z. Leva cerca de 28 min a gerar uma nova 

geração. 

O valor D representa o tempo que um determinado microrganismo, a uma determinada temperatura e 

num determinado ambiente leva até haver uma redução de 90% da sua população. O valor z representa 

o acréscimo de temperatura necessário para a redução de 90% da população de um microrganismo 

em determinadas condições55. 

3.3.2. Recolha de amostras 

A recolha destas amostras é realizada com as zaragatoas utilizadas nas recolhas para a validação das 

limpezas sanitation. Neste caso, a área de recolha de amostra tem de ter em consideração os dedos 

dos operadores e não deve ser apenas recolhida na palma da mão. A recolha é realizada após os 

operadores lavarem as mãos de acordo com as regras expostas junto aos lavatórios de lavagem de 

mãos, antes de iniciarem o trabalho. Relativamente às fardas, a área de recolha vai ser a mesma 

utilizada na validação microbiológica das limpezas sanitation. 
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Tabela 4 - Especificações do teste Biotrace para decidir se é necessário repetir a higienização das mãos. 

 RLU/25 cm2 

Mãos Limpas < 1500 

Mãos Sujas 1500 - 3000 

Mãos Muito Sujas > 3000 

 

Tabela 5 - Especificação do teste Biotrace para decidir se a farda está ou não correctamente lavada. 

 RLU/100 cm2 

Fardas Limpas ≤ 300 

Fardas Sujas > 300 

 

Pela Tabela 5 pode observar-se que para o teste rápido de ATP para fardas só existem valores a verde 

e vermelho. Isto acontece porque ainda não se realizou nenhum teste que ajudasse a obter um valor 

de sujidade intermédio, pelo que a validação a realizar-se vai ter também como objectivo ajudar a definir 

os limites para os três níveis de sujidade: verde, amarelo e vermelho. 

Para a validação da higienização de mãos e fardas, achou-se pertinente separar os colaboradores em 

dois grupos: a) operadores que contactam directamente com os produtos e b) funcionários que 

contactam indirectamente com os produtos. Nas instalações trabalham cerca de 350 pessoas, das 

quais 80 pertencem ao grupo a) e 270 ao grupo b). 

O tamanho do lote para o grupo a) foi escolhido considerando o nível de inspecção II da MIL-STD-105E 

enquanto para o grupo b) optou-se por utilizar apenas o nível I da MIL-STD-105E. Isto foi decidido 

porque o grupo a) é um grupo de maior risco para a contaminação do produto pelos operadores. Deste 

modo, para os operadores que contactam directamente com o produto tem-se um lote com 13 amostras 

e para os operadores que não estão em contacto directo com o produto tem-se um lote com 5 amostras, 

o que perfaz um total de 36 amostras: 18 amostras para validação da higienização de mãos e 18 

amostras para validação da higienização de fardas. 

Ainda relativamente à lavagem de mãos, realizou-se um estudo paralelo à validação microbiológica 

para concluir se a utilização do desinfectante após a lavagem das mãos pode ser opcional ou se deve 

ser obrigatório. Para tal, os 13 operadores que contactam directamente com o produto lavaram, secar 

e desinfectaram as mãos, enquanto os restantes 8 operadores apenas lavaram e secaram as mãos. 
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3.4. Validação de Produto Final 

Um dos principais objectivos de se manter a fábrica limpa é garantir que o produto final consegue 

chegar ao consumidor isento de qualquer risco para a Saúde Pública. Deste modo, é importante não 

só validar os procedimentos de limpeza realizados nas linhas de produção, mas também verificar que 

os produtos que saem para o mercado não transportam qualquer contaminação, por isso é necessário 

realizar a validação microbiológica dos produtos finais produzidos. 

3.4.1. Microrganismos a estudar 

Neste tipo de validação realizam-se 8 tipos de análises microbiológicas: contagem total de 

microrganismos totais, enterobactérias, bolores, leveduras, Salmonella spp, Listeria spp, 

Staphylococcus aureus e Bacillus cereus. Alguns dos microrganismos já estão descritos acima, pelo 

que se apresentam de seguida as características dos microrganismos adicionados: 

Bacillus cereus – bactéria patogénica Gram-positiva pertencente à família Bacillaceae em forma de 

bastonetes produtora de toxinas estáveis a altas temperaturas, permanecendo em produtos finais que 

podem provocar intoxicações alimentares aos consumidores. É uma bactéria mesófila, mas produz 

esporos que têm uma maior resistência ao calor, dificultando a sua degradação. É um anaeróbio 

facultativo, mas as toxinas são produzidas em condições aeróbias. Tem um tempo de geração de 0,50 

h. As duas principais toxinas são a da diarreia e a emética, que têm os seguintes valores D: D56 ºC
diarreia= 

5 min e D126 ºC
emética= 90 min55,57,58. 

Salmonella spp – bactéria patogénica Gram-negativa pertencente à família Enterobacteriaceae em 

forma de bastonetes. É uma bactéria anaeróbia facultativa e basta a presença de uma célula para 

provocar uma intoxicação alimentar. Não é resistente ao calor, e por isso é destruída facilmente por 

pasteurização a temperaturas superiores a 70 °C. Tem um valor de D de 2,1 min a 65 °C e um valor de 

z de 6,25 °C e um tempo de geração de 0,47 h40,59,60. 

Listeria spp – bactéria patogénica Gram-positiva pertencente à família Listeriaceae em forma de 

bastonetes com flagelos, o que possibilita o seu movimento. É anaeróbia facultativa e mesófila, contudo 

consegue proliferar a temperaturas de – 0,4 °C. Não tem resistência ao calor, por isso é degradada por 

pasteurização. Tem um tempo de geração entre 0,75 h e 1 h. Tem um valor de D de 2,4 min a 65 °C e 

um valor de z de 6,25 °C. A infecção associada a esta bactéria denomina-se listeriose e pode ser 

transmitida por alimentos contaminados com este patogénico61,62. 

3.4.2. Recolha de amostras 

 O produto final é enviado para análise nas suas respectivas embalagens. A validação tem de ser 

realizada em cada uma das linhas de produção e para cada tipo de produto produzido em cada uma 

das linhas. Deste modo, será realizada a análise a 12 produtos diferentes. Pelo procedimento interno 

da Empresa, é necessário analisar 3 bolsas do mesmo produto, cada bolsa com o mínimo de 75 g. 

Como tal, serão enviadas para análise um total de 36 bolsas de produto. 
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Os valores admissíveis de microrganismos neste tipo de análise estão indicados nas tabelas seguintes: 

Tabela 6 – Especificação microbiológica para a validação de produto final. Os resultados são dados em CFU/g. 

 Alvo Acção Falha 

TVC <100 100-999 ≥1000 

Bolores <100 100-499 ≥500 

Leveduras <100 100-499 ≥500 

Enterobacteriaceae <10 10-99 ≥100 

Staphylococcus aureus <20 20-99 ≥100 

Bacilus cereus <20 20-99 ≥100 

 

Tabela 7 – Especificação microbiológica para a validação de produto final (continuação). 

 Alvo Falha 

Listeria spp <100 CFU/g ≥100 CFU/g 

Salmonella spp Ausente em 25 g Presente em 25 g 
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4. Resultados e Discussão 

De seguida apresentam-se os resultados obtidos para os diferentes tipos de validação de limpeza 

abordados neste trabalho. Tal como já foi referido acima, estas análises foram todas realizadas num 

laboratório externo, acreditado pelo IPAC, uma vez que o laboratório interno não o é. 

4.1. Validação de Limpezas Sanitation 

As tabelas seguintes mostram os resultados referentes à validação microbiológica de superfícies e 

equipamentos das diferentes linhas de produção. 

Numa primeira abordagem, pode observar-se que muitos dos valores do teste rápido de ATP tomam 

valores a amarelo ou vermelho, resultados que estão justificados abaixo, no Estudo Adicional. 
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Tabela 8 – Resultados obtidos na validação microbiológica de superfícies, assim como os resultados do teste rápido de ATP. 

    Resultados 

 

Amostra (n=1) Local Data de recolha 
Microrganismos 

totais a 30 °C 
(CFU/cm2) 

Enterobacteriaceae 
(CFU/cm2) 

Bolores a 25 
°C 

(CFU/cm2) 

Leveduras a 25 °C 
(CFU/cm2) 

ATP 
(RLU/100 

cm2) 

P
ro

d
u

ç
ã

o
 d

e
 s

n
a

c
k

s
 s

a
lg

a
d

o
s

 

K1 Mesa saída de peladoras 03-05-2017 > 600 > 30 > 30 > 30 1747 

K3 Tambor de aromatização 03-05-2017 22 0 <1 0 184 

K5 Tapete inclinado p/embalagem 03-05-2017 1 0 0 0 8 

K6 Mesa Allen 03-05-2017 > 600 0 <1 0 120 

K7 Tolva da Ishida 03-05-2017 0 0 0 0 44 

PC1 Mesa saída de peladoras 14-05-2017 > 600 <1 8 0 5345 

PC2 Odenberg 14-05-2017 > 600 > 30 7 > 30 297 

PC3 Flume 14-05-2017 19 1 <1 6 449 

PC5 Tapete da fritadeira p/zona de 
aromatização 

14-05-2017 <1 0 0 0 130 

PC7 Tapete inclinado p/embalagem 14-05-2017 2 0 <1 0 216 

PC8 Mesa Allen 14-05-2017 1 0 1 <1 210 

PC9 Tolva da Ishida 14-05-2017 1 0 <1 0 126 

PC10 Funil da máquina de embalar 14-05-2017 <1 0 <1 <1 143 

E1 Tapete saída da extrusora 28-04-2017 60 0 0 18 226 

E2 Panelas de aromatização 28-04-2017 0 0 0 0 13 

E3 Tapete da fritadeira p/zona de 
aromatização 

28-04-2017 6 0 0 3 118 

E5 Tapete inclinado p/embalagem 28-04-2017 0 0 0 0 8 

E6 Mesa Allen 12-05-2017 <1 0 0 0 44 

E7 Tolva da Ishida 12-05-2017 0 0 0 0 14 

E8 Funil da máquina de embalar 12-05-2017 25 0 0 0 62 
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Tabela 9 – Resultados obtidos na validação microbiológica de superfícies, assim como os resultados do teste rápido de ATP (continuação). 
    Resultados 

  

Amostra (n=1) Local Data de recolha 
Microrganismos 

totais a 30 °C 
(CFU/cm2) 

Enterobacteriaceae 
(CFU/cm2) 

Bolores a 25 °C 
(CFU/cm2) 

Leveduras a 25 
°C (CFU/cm2) 

ATP 
(RLU/100 

cm2) 

P
ro

d
u

ç
ã

o
 d

e
 s

n
a

c
k

s
 s

a
lg

a
d

o
s

 

F2 Tapete à saída do tambor de aromas 27-04-2017 9 0 0 0 35 

F4 Tambor de aromatização 27-04-2017 <1 0 0 0 9 

F5 Tapete inclinado p/embalagem 27-04-2017 2 0 0 0 183 

F6 Mesa Allen 27-04-2017 0 0 0 0 17 

F7 Tolva da Ishida 27-04-2017 <1 0 <1 0 19 

DF1 Tapete de drenagem antes do moinho 14-05-2017 86 0 5 0 7300 

DF2 Tapete saída do forno 14-05-2017 7 0 <1 0 161 

DF5 Tapete inclinado p/embalagem 14-05-2017 0 0 0 0 928 

DF6 Mesa Allen 14-05-2017 <1 0 <1 0 328 

DF7 Tolva da Ishida 14-05-2017 <1 0 0 0 78 

M1 Zona de colocação do produto 14-05-2017 <1 0 1 0 257 
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Tabela 10 – Resultados obtidos na validação microbiológica de superfícies nas diferentes linhas de produção, assim como os resultados do teste rápido de ATP (continuação). 
    Resultados 

  

Amostra 
(n=1) 

Local Data de recolha 
Microrganismos 

totais a 30 °C 
(CFU/cm2) 

Enterobacteriaceae 
(CFU/cm2) 

Bolores a 25 °C 
(CFU/cm2) 

Leveduras a 25 
°C (CFU/cm2) 

ATP 
(RLU/100 

cm2) 

P
ro

d
u

ç
ã

o
 d

e
 S

n
a
c

k
s

 D
o

c
e

s
 

D1 Panela das misturas 09-05-2017 0 0 0 0 250 

D2 Tremonha da massa 09-05-2017 21 0 0 0 65 

D3 Tapete dos cortadores 09-05-2017 0 0 0 0 15 

D4 Tremonha de injecção 09-05-2017 0 0 0 0 9 

D5 2º tapete de robots 09-05-2017 0 0 <1 0 300 

D6 Tapete tecnopack 66 09-05-2017 1 0 <1 0 118 

D7 Tapete elevatório hassias 09-05-2017 1 0 1 0 108 

D8 Tolva ishida 2 09-05-2017 1 0 <1 0 141 

D9 Formador 1 09-05-2017 3 0 <1 0 62 

D12 Tabuleiros  09-05-2017 1 0 <1 0 95 
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Tabela 11 – Resultados obtidos na validação microbiológica de equipamentos das diferentes linhas de produção. 
    

Resultados em CFU/mL 

  

Amostra (n=1) Local Data de recolha 
Microrganismos 

totais a 30 °C 
Enterobacteriaceae  Bolores a 25 °C  Leveduras a 25 °C  

P
ro

d
u

ç
ã

o
 d

e
 s

n
a

c
k

s
 s

a
lg

a
d

o
s

 

K2 
Água final de enxaguamento da 
fritadeira (enclosed) 

18-05-2017 <1 <1 <1 <1 

K4 Interior do spiroflow (enclosed) 03-05-2017 <1 <1 <4 <1 

PC4 
Água final de enxaguamento da 
fritadeira (enclosed) 

14-05-2017 <1 <1 <1 <1 

PC6 Interior do spiroflow (enclosed) 14-05-2017 9800 260 <4 4 

E4 Interior do spiroflow (enclosed) 12-05-2017 960 <4 <4 520 

F1 
Água final de enxaguamento da 
fritadeira (enclosed) 

14-05-2017 300 <1 <4 <1 

F3 Interior do spiroflow (enclosed) 14-05-2017 850 <1 <1 <4 

DF3 
Água final de enxaguamento da 
fritadeira (enclosed) 

14-05-2017 15000 <4 <1 <1 

DF4 Interior do spiroflow (enclosed) 14-05-2017 160 <1 <4 <4 

DF8 
Água final de enxaguamento dos 
tanques de repouso (enclosed) 

14-05-2017 8 <1 <1 <1 

R1 
Água final de enxaguamento do 
tubo de ligação à Frypack 
(enclosed) 

09-05-2017 170 <1 <4 10 

S
n

a
c

k
s

 

D
o

c
e

s
 D10 
Água de enxaguamento do Sóren 2 
(enclosed) 

11-05-2017 7 <1 <1 <1 

D11 
Água final de enxaguamento de um 
tanque de creme (enclosed) 

11-05-2017 8 <1 <1 <1 
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Pelas tabelas Tabela 8, Tabela 9 e Tabela 10, observa-se que os resultados microbiológicos foram 

maioritariamente satisfatórios, o que prova que os procedimentos de limpeza de superfícies são, na 

sua maioria, eficazes. Contudo, houve alguns pontos de amostragem onde os resultados analíticos 

mostram um elevado crescimento microbiano, nomeadamente nos pontos K1, K6, PC1 e PC2. 

Uma vez que a limpeza nem sempre é realizada pelos mesmos operadores, decidiu-se fazer uma 

repetição das amostras onde houve crescimento microbiano para determinar se era uma contaminação 

pontual ou recorrente, isto antes de fazer qualquer alteração ao procedimento de limpeza. 

Relativamente às análises realizadas às águas de enxaguamento final da Tabela 11, houve 

crescimento microbiano em diversas amostras. Os equipamentos PC6, E4, F3 e DF4 são iguais, pelo 

que têm o mesmo procedimento de limpeza. Deste modo, por uma questão de facilidade de recolha de 

amostras, optou por se repetir apenas a recolha de amostras para o equipamento PC6, assumindo que 

a evolução microbiana é semelhante nos equipamentos análogos. Assim, antes de se alterar qualquer 

procedimento de limpeza, repetiu-se a recolha neste equipamento. 

De igual modo, os equipamentos F1 e DF3 também são iguais, pelo que os equipamentos têm 

procedimentos de limpeza iguais. Por essa razão, decidiu-se repetir a recolha de amostras no 

equipamento DF3. 

Relativamente ao ponto de recolha R1, este trata-se de um tubo onde o produto passa com o auxílio 

de um caudal de ar. Este equipamento não tinha nenhum procedimento de limpeza específico quando 

se fez a recolha da amostra, por isso foi incluído no plano de amostragem para se observar os 

resultados analíticos e a partir daí desenvolver-se um procedimento de limpeza. Mesmo assim, os 

resultados microbiológicos não foram preocupantes, havendo apenas um crescimento elevado de 

microrganismos totais. Uma vez que este equipamento é de difícil acessibilidade, contactou-se o 

fornecedor de produtos e equipamentos de limpeza que sugeriu uma ponteira, como a da Figura 8, 

como melhor opção de limpeza, uma vez que consegue percorrer todo o tubo pelo interior. 

 

Figura 8 – Ponteira de lavagem de tubos.



39 
 

Nas tabelas seguintes estão os resultados analíticos das amostras repetidas. De notar que só se repetiram as análises onde houve crescimento microbiano na 

primeira recolha. 

Tabela 12 - Comparação dos resultados analíticos obtidos em ambas as recolhas no ponto PC6. 

   Resultados (n=1) 

Amostra Local Data de recolha Microrganismos totais a 30 °C (CFU/cm2) Enterobacteriaceae (CFU/cm2) 

PC6 Interior do spiroflow (enclosed) 
14-05-2017 9800 260 

06-06-2017 1900000 760 

 

Tabela 13 – Comparação dos resultados analíticos obtidos em ambas as recolhas no ponto K1. 

   Resultados (n=1)   

Amostra Local Data de recolha 
Microrganismos 

totais a 30 °C 
(CFU/cm2) 

Enterobacteriaceae 
(CFU/cm2) 

Bolores a 25 °C 
(CFU/cm2) 

Leveduras a 
25 °C 

(CFU/cm2) 

ATP 
(RLU/100 

cm2) 

K1 Mesa saída de peladoras 
03-05-2017 > 600 > 30 > 30 > 30 1747 

27-07-2017 > 600 0 15 > 30 7283 

 

Tabela 14 – Comparação dos resultados analíticos obtidos em ambas as recolhas no ponto K7. 

   Resultados (n=1) 

Amostra Local Data de recolha Microrganismos totais a 30 °C (CFU/cm2) ATP (RLU/100 cm2) 

K6 Mesa Allen 
03-05-2017 > 600 120 

27-07-2017 > 600 151 
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Tabela 15 – Comparação dos resultados analíticos obtidos em ambas as recolhas no ponto PC1. 

   Resultados (n=1) 

Amostra Local Data de recolha Microrganismos totais a 30 °C (CFU/cm2) ATP (RLU/100 cm2) 

PC1 Mesa saída de peladoras 
14-05-2017 > 600 5345 

30-07-2017 > 600 17481 

  

Tabela 16 – Comparação dos resultados analíticos obtidos em ambas as recolhas no ponto PC2. 

   Resultados (n=1) 

Amostra Local Data de recolha 
Microrganismos totais 

a 30 °C (CFU/cm2) 
Enterobacteriaceae 

(CFU/cm2) 
Leveduras a 25 ºC 

(CFU/cm2) 
ATP (RLU/100 cm2) 

PC2 Odenberg 
14-05-2017 > 600 > 30 > 30 297 

30-07-2017 > 600 9 0 5484 

 

Tabela 17 – Comparação dos resultados analíticos obtidos em ambas as recolhas no ponto R2. 

   
Resultados em CFU/mL 

Amostra Local Data de recolha 
Microrganismos 

totais a 30 °C 
Enterobacteriaceae  Bolores a 25 ºC  Leveduras a 25 ºC  

R1 
Água final de enxaguamento do 
tubo de ligação à linha Frypack 
(enclosed) 

09-05-2017 170 <1 <4 10 

08-08-2017 11 <1 <1 <1 
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Tabela 18 – Comparação dos resultados analíticos obtidos em ambas as recolhas no ponto DF3. 

Amostra 
(n=1) 

Local Data de recolha 
Microrganismos totais a 30 °C 

(CFU/mL) 

DF3 
Água final de enxaguamento da 
fritadeira (enclosed) 

14-05-2017 15000 

30-07-2017 <1 

 

Após a repetição da amostra do equipamento PC6 os resultados foram novamente insatisfatórios, pelo 

que se decidiu fazer uma terceira tentativa e assegurar que o padrão “visualmente limpo” estava a ser 

respeitado. O resultado da terceira amostra pode ser visualizado na Tabela 19, e verifica-se que o 

crescimento de Enterobacteriaceae deu abaixo dos limites admissíveis, contudo o crescimento de 

microrganismos totais, apesar de ter diminuído, manteve-se acima do limite de crescimento microbiano 

aceitável. Não foi possível encontrar até à data um procedimento de limpeza para estes equipamentos 

(PC6, E4, F3 e DF4), pelo que será algo a ter em especial atenção num futuro próximo. 

Tabela 19 – Comparação entre as três amostras recolhidas no ponto PC6. 

   Resultados (n=1) 

Amostra Local Data de recolha 
Microrganismos totais a 

30 °C (CFU/cm2) 
Enterobacteriaceae 

(CFU/cm2) 

PC6 
Interior do spiroflow 
(enclosed) 

14-05-2017 9800 260 

06-06-2017 1900000 760 

25-07-2017 18000 <1 

 

Relativamente às repetições dos pontos K1, PC1 e PC2, houve uma melhoria em alguns dos 

resultados, mas alguns deram novamente mal. Estes resultados insatisfatórios podem ser justificados 

pela localização destas superfícies na linha de produção: estas superfícies encontram-se na chamada 

zona suja, onde as batatas dão entrada na linha de produção, sendo lavadas e peladas cruas, o que 

torna esta zona difícil de limpar. Não se consideraram estes valores críticos porque estas superfícies 

estão a montante do tratamento térmico que as batatas sofrem. 

A repetição da amostra K6 deu um valor negativo, mas esta superfície é de fácil acessibilidade e 

limpeza e é uma superfície comum às outras linhas de produção, nomeadamente as superfícies PC8, 

E6, F6 e DF6, nas quais não houve qualquer problema microbiológico e o procedimento de limpeza é 

igual para todas estas superfícies. Pode então concluir-se que a diferença na eficácia de limpeza desta 

superfície se deve ao facto de não serem todas limpas pelo mesmo operador. 

No caso da repetição da amostra DF3, o resultado foi microbiologicamente satisfatório, pelo que se 

pode concluir que foi uma contaminação pontual. Assume-se o mesmo comportamento para o 

equipamento F1. 
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Estudo Adicional 

Uma vez que se obtiveram muitos valores não satisfatórios do teste rápido de ATP realizado nas 

superfícies a validar limpeza, decidiu-se analisar a eficácia deste tipo de teste. Como tal, recolheu-se 

uma amostra em alguns equipamentos logo após a finalização da limpeza e uma segunda amostra 

num intervalo de tempo entre 24 a 48 horas após a limpeza, resultados que podem ser observados na 

Tabela 20. 

Tabela 20 – Resultados do teste rápido de Biotrace para alguns dos pontos de limpeza a validar. 

Amostra 1ª Recolha ATP (RLU/100 cm2) 2ª Recolha ATP (RLU/100 cm2) 

PC7 12-05-2017 11 14-05-2017 216 

PC8 12-05-2017 29 14-05-2017 210 

PC9 12-05-2017 21 14-05-2017 126 

DF6 13-05-2017 5 14-05-2017 328 

DF7 13-05-2017 5 14-05-2017 78 

M1 13-05-2017 44 14-05-2017 257 

 

Com estes resultados pode confirmar-se que há de facto acumulação de partículas nos equipamentos 

após a sua limpeza, o que pode proporcionar a contaminação dos equipamentos e produtos. Para que 

estas contaminações sejam minimizadas, recomenda-se que após a lavagem das linhas, estas estejam 

o menor tempo possível sem funcionamento, principalmente se as linhas adjacentes estiverem em 

funcionamento, pois deste modo há favorecimento da circulação de partículas na atmosfera de trabalho. 
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4.2. Validação de Limpezas Red Line 

Nas tabelas seguintes podem observar-se os resultados obtidos para a validação de limpeza das linhas 

de produção entre produções com diferentes alergénios. Foi realizada uma validação por cada uma 

das linhas de produção de snacks salgados existentes na fábrica. 

Nas linhas de snacks doces não é necessário realizar este tipo de validação porque os produtos são 

todos constituídos pelos mesmos alergénios. 

Quando as recolhas para a realização do teste rápido não específico 3M Clean-TraceTM Protein ATP 

(Allergen) são realizadas em superfícies secas, é aconselhável utilizar um humidificador (constituído 

por água e etanol) para que a recolha seja facilitada. Contudo, este passo passou despercebido até há 

pouco tempo e por isso, para esta validação, optou-se por recolher amostras em superfícies secas com 

e sem humidificador para ver a diferença de resultados. Nas tabelas seguintes, as amostras recolhidas 

sem humidificador estão identificadas com a alínea a) e as amostras recolhidas utilizando o 

humidificador estão identificadas com a alínea b). 
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Tabela 21 – Resultados obtidos para a Red Line realizada na linha de Frypack, com n=1. Os alergénios do produto fabricado antes estão no seu aroma, pelo que foi necessário 

realizar uma limpeza Red Line na zona de processo onde ocorre a aromatização dos snacks e na zona de embalagem do produto. Legenda: a) teste rápido sem o auxílio do 

humidificador; b) teste rápido com o auxílio do humidificador. 

   Zona do Processo Zona de Embalagem Primeira bolsa do 
produto seguinte  Data de recolha Alergénio Ponto A Ponto B Ponto C Ponto D Ponto E Ponto F 

Método Específico 

10-05-2017 

Gl < 0,10 µg/zarag. - - < 0,10 µg/zarag. - - < 5 mg/kg 

So < 2,5 µg/zarag. - - < 2,5 µg/zarag. - - < 2,5 mg/kg 

3M Surface Protein 
a) Verde - - Verde - -  

b) - - - Verde - -  

 

Tabela 22 – Resultados obtidos para a validação da Red Line realizada na linha de Mix, com n=1. Os produtos desta linha são misturas de produtos produzidos anteriormente 

nas outras linhas, pelo que ocorre apenas uma nova embalagem dos mesmos. Deste modo, a única zona onde faz sentido fazer esta validação é na zona de Embalagem. 

Legenda: a) teste rápido sem o auxílio do humidificador; b) teste rápido com o auxílio do humidificador. 

   Zona do Processo Zona de Embalagem Primeira bolsa do 
produto seguinte  Data de recolha Alergénio Ponto A Ponto B Ponto C Ponto D Ponto E Ponto F 

Método Específico 

11-05-2017 

Gl 

Red Line realizada apenas na Zona de 
Embalagem 

- < 0,10 µg/zarag. - < 5 mg/kg 

So - < 2,5 µg/zarag. - < 2,5 mg/kg 

3M Surface Protein 
a) - Verde -  

b) - Roxo -  
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Tabela 23 - Resultados obtidos para a validação da Red Line realizada na linha Interface, com n=1. Os alergénios do produto anterior são adicionados na zona de aromatização, 

pelo que teve de se realizar a limpeza tanto na zona de processo, como na zona de embalagem. Legenda: a) teste rápido sem o auxílio do humidificador; b) teste rápido com o 

auxílio do humidificador. 

   Zona do Processo Zona de Embalagem Primeira bolsa do 
produto seguinte  Data de recolha Alergénio Ponto A Ponto B Ponto C Ponto D Ponto E Ponto F 

Método Específico 

12-05-2017 

La - - < 20 µg/zarag. < 20 µg/zarag. - - < 20 mg/kg 

Gl - - < 0,10 µg/zarag. < 0,10 µg/zarag. - - 13 mg/kg 

Le - - < 1 µg/amostra < 1 µg/amostra - - < 2,5 mg/kg 

3M Surface Protein 
a) - - Cinzento Verde - -  

b) - - Roxo Roxo - -  

 

Tabela 24 - Resultados obtidos para a validação Red Line realizada na linha Kettle, com n=1. Os alergénios do produto anterior são adicionados na zona de aromatização, pelo 

que se realizou a limpeza na zona de produção e na zona de embalagem. Legenda: a) teste rápido sem o auxílio do humidificador; b) teste rápido com o auxílio do humidificador. 

   Zona do Processo Zona de Embalagem Primeira bolsa do 
produto seguinte  Data de recolha Alergénio Ponto A Ponto B Ponto C Ponto D Ponto E Ponto F 

Método Específico 

12-05-2017 

La - < 20 µg/zarag. - - - < 20  µg/zarag. < 20 mg/kg 

Gl - < 0,10 µg/zarag. - - - 0,140  µg/zarag. < 5 mg/kg 

Le - < 1 µg/amostra - - - < 1  µg/amostra < 2,5 mg/kg 

So - < 2,5 µg/zarag. - - - < 2,5  µg/zarag. < 2,5 mg/kg 

3M Surface Protein 
a) - Verde - - - Verde  

b) - Verde - - - Roxo  
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Tabela 25 - Resultados obtidos para a validação da Red Line realizada na linha de Extrudidos, com n=1. Os alergénios do produto anterior foram adicionados na zona de 

aromatização, o que implica que a Red Line seja realizada tanto na zona de processo como na zona de embalagem. Legenda: a) teste rápido sem o auxílio do humidificador; b) 

teste rápido com o auxílio do humidificador. 

   Zona do Processo Zona de Embalagem Primeira bolsa do 
produto seguinte  Data de recolha Alergénio Ponto A Ponto B Ponto C Ponto D Ponto E Ponto F 

Método Específico 

18-05-2017 

So - < 2,5 µg/zarag. - - < 2,5 µg/zarag. - 2,6 mg/kg 

3M Surface Protein 
a) - Verde - - Verde -  

b) - Verde - - Roxo -  

 

Tabela 26 - Resultados obtidos para a validação da Red Line realizada na linha PC 42, com n=1. Os alergénios do produto anterior encontram-se no seu aroma, pelo que teve 

de se realizar a Red Line na zona de processo e na zona de embalagem do produto. Legenda: a) teste rápido sem o auxílio do humidificador; b) teste rápido com o auxílio do 

humidificador. 

   
Zona do Processo Zona de Embalagem Primeira bolsa do 

produto seguinte 
 

Data de recolha Alergénio Ponto A Ponto B Ponto C Ponto D Ponto E Ponto F 

 

30-05-2017 

La - < 20 µg/zarag. - - < 20 µg/zarag. - < 20 mg/kg 

Método Específico Le - < 1 µg/amostra - - < 1 µg/amostra - < 2,5 mg/kg 

3M Surface Protein 
a) - Cinzento - - Verde -  

b) - Cinzento - - Verde - 
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Na linha Frypack (Tabela 21), pode observar-se que os resultados analíticos são concordantes com os 

resultados dos testes rápidos, não existindo qualquer problema de contaminação por alergénios na 

primeira bolsa do produto seguinte. 

Na Tabela 22 podem observar-se os resultados da validação Red Line para a linha do Mix. Nesta linha, 

a limpeza é realizada apenas na zona de embalagem, por isso só há um ponto de recolha de amostra. 

A amostra do teste rápido recolhida com o auxílio do humidificador deu positivo para a presença de 

alergénios na superfície, contudo o resultado analítico não detectou nem glúten, nem soja acima dos 

limites admissíveis. Pode concluir-se que o resultado positivo do teste rápido podia referir-se a um 

alergénio comum a ambos os produtos, pelo que não apresenta qualquer risco para o consumidor. 

Na linha Interface (Tabela 23), observa-se que os testes rápidos no ponto C não foram conclusivos sem 

humidificador e com humidificador deu um resultado positivo, contudo o resultado analítico não deu 

positivo para nenhum dos 3 alergénios. No ponto D, o teste rápido sem humidificador deu negativo para 

a presença de alergénios, mas com o auxílio do humidificador do humidificador detectaram-se 

alergénios. 

Por outro lado, os resultados analíticos não detectaram alergénios nas superfícies analisadas, pelo que 

se pode concluir que os alergénios detectados podem ser comuns a ambos os produtos. Relativamente 

à primeira bolsa do produto seguinte, a quantidade de glúten foi superior ao limite admissível, mas 

como o valor foi inferior ao estipulado por lei (20 ppm), não houve a necessidade de se repetir esta 

análise. Contudo, deve ser uma situação a monitorizar de futuro. 

Na linha Kettle (Tabela 24), houve concordância entre os resultados analíticos e os resultados do teste 

rápido no ponto B, que mostraram não haver contaminação de nenhum dos alergénios em causa. Por 

outro lado, no ponto F o teste rápido de alergénios com o auxílio do humidificador detectou a presença 

de alergénios, resultado corroborado pelo resultado analítico de glúten que foi superior ao limite 

admissível da Tabela 3. Apesar deste resultado, a primeira bolsa do produto seguinte não apresentou 

qualquer contaminação por alergénios. Pensou-se fazer uma repetição do ponto F, mas após as 

primeiras análises, esta produção começou a ser realizada antes da limpeza de sanitation (houve uma 

mudança na sequência de produção), o que dá garantias que o produto produzido a seguir a esta 

limpeza não estará contaminado. 

Na Tabela 25 estão os resultados da linha Extrudidos. Neste caso, apesar de no ponto E o teste rápido 

com humidificador ter detectado a presença de alergénios, os resultados analíticos foram inferiores ao 

limite de quantificação do método analítico utilizado. Contudo, a primeira bolsa do produto seguinte 

apresentou uma quantidade de soja maior do que o limite de quantificação. Ao observar os limites de 

acção internos da Empresa, o valor para a soja é de 10 ppm. Uma vez que o resultado analítico deu 

abaixo desse valor, decidiu-se que não era um grande problema, mas deve ser um caso a ter em 

especial atenção. 
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Na linha PC42 (Tabela 26), no ponto B ambos os testes rápidos foram inconclusivos, mas os resultados 

analíticos mostraram que não havia nenhuma contaminação de alergénios, concluindo-se que a 

limpeza foi feita correctamente e o produto seguinte foi produzido em segurança. 

Relativamente aos testes rápidos de detecção de alergénios, pode concluir-se que são bons meios de 

monitorização deste tipo de análises.  
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4.3. Validação de Higienização de Mãos e Fardas 

Nas tabelas seguintes podem observar-se os resultados obtidos na higienização de mãos e fardas. A 

amostragem foi dividida em dois grupos: 13 operadores que estão em contacto directo com o produto: 

que trabalham na zona de produção, e 8 operadores que não estão em contacto directo com o produto: 

operadores de embalagem e outros departamentos, como armazém e manutenção. 

Na validação da higienização de mãos, foi realizado o teste de Biotrace antes e depois da lavagem das 

mãos para perceber qual a redução de resíduos orgânicos após a lavagem de mãos e também para 

ajudar a perceber se o procedimento de lavagem de mãos consegue efectivamente remover 

microrganismos e outros resíduos orgânicos das mãos dos colaboradores. 

No caso das fardas, as recolhas foram realizadas à segunda-feira antes dos colaboradores entrarem 

ao serviço, garantindo assim que as fardas foram vestidas de lavado, o que reduz o risco de 

contaminações das fardas de trabalho. 
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Tabela 27 – Resultados analíticos para a validação da higienização de fardas dos colaboradores. As primeiras 13 amostras pertencem a operadores que estão em contacto 

directo com o produto e as últimas 8 amostras foram retiradas a operadores que não contactam directamente com o produto. 

   Resultados em CFU/cm2 

ATP (RLU/100 
cm2)  Amostra 

(n=1) 
Data de 
recolha 

Microrganismos 
totais a 30 °C 

Enterobacteriaceae Bolores a 25 °C 
Leveduras a 

25 °C 
E. coli S. aureus 

C
o

n
ta

c
to

 D
ir

e
c

to
 

1 22-05-2017 5 0 0 0 0 0 72 

2 22-05-2017 8 13 0 0 0 0 272 

3 29-05-2017 <1 0 0 0 0 0 191 

4 29-05-2017 <1 0 0 0 0 0 378 

5 29-05-2017 80 0 <1 4 0 0 127 

6 29-05-2017 16 0 0 0 0 0 142 

7 29-05-2017 1 0 0 0 0 0 89 

8 29-05-2017 1 0 <1 0 0 0 226 

9 29-05-2017 <1 0 0 2 0 0 203 

10 29-05-2017 17 0 0 0 0 0 276 

11 29-05-2017 5 0 0 0 0 0 187 

12 29-05-2017 15 0 <1 0 0 0 37 

13 29-05-2017 3 0 <1 0 0 0 189 

C
o

n
ta

c
to

 

In
d

ir
e
c

to
 

14 22-05-2017 23 0 0 0 0 0 180 

15 22-05-2017 1 0 0 0 0 0 120 

16 22-05-2017 9 0 0 0 0 0 120 

17 22-05-2017 <1 0 0 0 0 0 129 

18 22-05-2017 <1 3 <1 0 0 0 501 
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Tabela 28 – Resultados analíticos para a validação da higienização de mãos dos colaboradores. As primeiras 13 amostras pertencem a operadores que estão em contacto 

directo com o produto e as últimas 5 amostras foram retiradas a operadores que não contactam directamente com o produto. 

   
Resultados em CFU/cm2 

Resultados do ATP em 
RLU/100 cm2 

 

Amostra 
(n=1) 

Data de 
recolha 

Microrganismos 
totais a 30 °C 

Enterobacteriaceae Bolores a 25 °C 
Leveduras a 

25 °C 
E. coli S. aureus 

Antes da 
lavagem 

Após 
lavagem 

C
o

n
ta

c
to

 D
ir

e
c

to
 

1 22-05-2017 13 0 0 0 0 0 4057 1081 

2 22-05-2017 3 0 0 0 0 0 6319 867 

3 06-06-2017 6 0 0 0 0 0 1169 267 

4 06-06-2017 1 0 0 0 0 0 966 177 

5 06-06-2017 <1 0 0 0 0 0 858 154 

6 06-06-2017 9 0 0 0 0 0 1514 197 

7 06-06-2017 4 0 0 0 0 0 5875 71 

8 06-06-2017 1 0 0 <1 0 0 2690 216 

9 06-06-2017 0 0 0 0 0 0 4239 36 

10 06-06-2017 49 0 0 <1 0 0 1429 351 

11 06-06-2017 52 0 0 4 0 0 4999 164 

12 07-06-2017 35 0 0 <1 0 0 438 113 

13 07-06-2017 > 600 0 0 11 0 0 11069 697 

C
o

n
ta

c
to

 I
n

d
ir

e
c

to
 

14 06-06-2017 15 0 0 0 0 0 1996 124 

15 06-06-2017 58 0 0 0 0 0 1901 810 

16 22-05-2017 130 0 0 3 0 0 3864 1303 

17 22-05-2017 58 0 0 0 0 0 12655 1954 

18 06-06-2017 68 0 0 0 0 0 1984 286 
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De uma maneira geral, os valores microbiológicos de validação de fardas foram positivos, com a 

excepção de 1 amostra, nomeadamente a amostra 2. 

Uma vez que as fardas são lavadas individualmente pelos operadores, não é possível garantir que as 

regras de lavagem de fardas são respeitadas, por isso decidiu-se que, para ser possível validar a 

lavagem de fardas, pelo menos 80% dos resultados analíticos tinham de ser positivos (não haver 

crescimento microbiano indesejado). Deste modo, para as fardas de operadores em contacto directo 

com o produto atingiram-se 92% de valores positivos e 100% para operadores que não contactam 

directamente com o produto. 

Com estes valores, pode concluir-se que a lavagem de fardas por parte dos operadores é um 

procedimento eficaz, pelo que não é necessária uma lavandaria nas instalações fabris para esse 

propósito. 

No caso da higienização de mãos, trata-se de um processo mais complicado, uma vez que as mãos 

são transportadoras de muitos microrganismos, especialmente mãos com unhas compridas e com 

anéis, onde se criam nichos propícios ao crescimento microbiano. 

Contudo, os resultados obtidos foram bastante positivos, apesar de não se conseguir 100% de valores 

positivos, conseguiu-se alcançar os 80% em ambas as categorias: nas amostras de operadores em 

contacto directo com o produto obteve-se 92% de resultados positivos e 80% em operadores que não 

contactam directamente com o produto. 

Com estes resultados, pode-se concluir que o procedimento de lavagem de mãos é eficaz, mesmo sem 

a utilização de desinfectante, pelo que a sua utilização pode continuar a ser opcional e não obrigatória. 
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4.4. Validação do Produto Final 

Nas tabelas seguintes podem observar-se os resultados analíticos obtidos para os diferentes produtos 

finais analisados. Por questões de confidencialidade, os produtos estão identificados alfabeticamente 

do A até ao K. 
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Tabela 29 – Resultados microbiológicos da validação do produto final para os quatro tipos de snacks de batata analisados e para o produto de doces. 

 
     Resultados em UFC/g 

 
Produto 

Data de 
recolha 

Lote 
Data de 
validade 

n TVC Enterobacteriaceae Bolores Leveduras S. aureus B. cereus 

B
a

ta
ta

 f
ri
ta

 

Produto A 18/08/2017 
PC20 12 230 
03:29 9524 

19/11/2017 

1 70 <10 <10 <10 <10 <10 

2 40 <10 <10 <10 <10 <10 

3 <40 <10 <10 <10 <10 <10 

Produto B 20/06/2017 
PC20 10 171 
11:35 9470 

24/09/2017 

1 90  <10 <10 <10 <10 <10 

2 90 <10 <10 <10 <10 <10 

3 90 <10 <10 <10 <10 <10 

Produto C 22/06/2017 
PC420 06 173 

11:26 9470 
08/10/2017 

1 <40 <10 <10 <10 <10 <10 

2 <40 <10 <10 <10 <10 <10 

3 <40 <10 <10 <10 <10 <10 

Produto D 20/06/2017 
PC21 91 171 
11:34 8919 

08/10/2017 

1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

2 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

3 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

D
o
c
e

s
 

Produto E 22/06/2017 
PC40 61 173 
11:29 9469 

08/10/2017 

1 <10 <10 <40 <10 <10 <10 

2 <40 <10 <10 <10 <10 <10 

3 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
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Tabela 30 – Resultados microbiológicos da validação de produto final para os diferentes tipos de snacks de milho. 
      Resultados em CFU/g 

  

Produto Data de recolha Lote Data de validade n TVC Enterobacteriaceae Bolores Leveduras S. aureus B. cereus 

S
n

a
c

k
s

 d
e

 m
il

h
o

 

Produto F 20-06-2017 
PC22 46 171 
11:42 9542 

19-11-2017 

1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

2 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

3 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Produto G 20-06-2017 
PC23 37 171 
11:42 9047 

29-10-2017 

1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

2 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

3 <10 <10 <40 <10 <10 <10 

Produto H 12-07-2017 
PC30 38 193 
12:07 9047 

03-12-2017 

1 <40 <40 <10 <10 <10 <10 

2 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

3 <40 <10 <10 <10 <10 <10 

Produto I 24-07-2017 
PC27 33 205 
11:15 9556 

17-12-2017 

1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

2 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

3 <10 <10 <40 <10 <10 <10 

Produto J 28-06-2017 
PC26 56 179 
12:17 9068 

24-09-2017 

1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

2 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

3 <10 <10 <40 <10 <10 <10 

Produto K 28-06-2017 
PC26 47 179 
12:05 8899 

29-10-2017 

1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

2 <40 <10 <10 <10 <10 <40 

3 <40 <10 <10 <10 <10 <10 
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Tabela 31 – Resultados microbiológicos da detecção de Salmonella e Listeria nos snacks de batata e doces. 

      Presença em 25 g 

 Produto Data de recolha Lote Data de validade n Salmonella Listeria 

B
a

ta
ta

 f
ri

ta
 

Produto A 18/08/2017 
PC20 12 230 
03:29 9524 

19/11/2017 

1 Negativo Negativo 

2 Negativo Negativo 

3 Negativo Negativo 

Produto B 20/06/2017 
PC20 10 171 
11:35 9470 

24/09/2017 

1 Negativo Negativo 

2 Negativo Negativo 

3 Negativo Negativo 

Produto C 22/06/2017 
PC420 06 
173 11:26 

9470 
08/10/2017 

1 Negativo Negativo 

2 Negativo Negativo 

3 Negativo Negativo 

Produto D 20/06/2017 
PC21 91 171 
11:34 8919 

08/10/2017 

1 Negativo Negativo 

2 Negativo Negativo 

3 Negativo Negativo 

D
o

c
e

s
 

Produto E 22/06/2017 
PC40 61 173 
11:29 9469 

08/10/2017 

1 Negativo Negativo 

2 Negativo Negativo 

3 Negativo Negativo 
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Tabela 32 – Resultados microbiológicos para a detecção de Salmonella e Listeria nos snacks de milho. 

     
 Presença em 25 g 

 Produto Data de recolha Lote Data de validade n Salmonella Listeria 

S
n

a
c

k
s
 

Produto F 20-06-2017 
PC22 46 171 
11:42 9542 

19-11-2017 

1 Negativo Negativo 

2 Negativo Negativo 

3 Negativo Negativo 

Produto G 20-06-2017 
PC23 37 171 
11:42 9047 

29-10-2017 

1 Negativo Negativo 

2 Negativo Negativo 

3 Negativo Negativo 

Produto H 12-07-2017 
PC30 38 193 
12:07 9047 

03-12-2017 

1 Negativo Negativo 

2 Negativo Negativo 

3 Negativo Negativo 

Produto I 24-07-2017 
PC27 33 205 
11:15 9556 

17-12-2017 

1 Negativo Negativo 

2 Negativo Negativo 

3 Negativo Negativo 

Produto J 28-06-2017 
PC26 56 179 
12:17 9068 

24-09-2017 

1 Negativo Negativo 

2 Negativo Negativo 

3 Negativo Negativo 

Produto K 28-06-2017 
PC26 47 179 
12:05 8899 

29-10-2017 

1 Negativo Negativo 

2 Negativo Negativo 

3 Negativo Negativo 

 

Nas Tabela 29, Tabela 30, Tabela 31 e Tabela 32 verifica-se que, de uma maneira geral, os produtos 

fabricados são microbiologicamente seguros para os consumidores, havendo apenas 2 resultados que 

merecem atenção, nomeadamente o crescimento de Enterobacteriaceae no produto H e o crescimento 

de B. cereus no produto K. Uma vez que as contaminações existentes foram 1 de 3 amostras recolhidas 

e tratam-se de processos de produção estáveis, validados em anos anteriores, decidiu-se não ser 

relevante fazer a repetição destas amostras. 

Relativamente às análises microbiológicas à Salmonella e Listeria, não foi detectada a sua presença 

em nenhum dos produtos analisados. 
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5. Conclusão 

O presente trabalho teve como objectivo a validação de limpezas de equipamentos e superfícies, 

lavagem de fardas e higienização de mãos e a validação microbiológica dos diferentes tipos de produtos 

produzidos nesta fábrica. 

Relativamente à validação de limpezas de equipamentos e superfícies, de uma maneira geral, os 

procedimentos de limpeza mostraram ser eficazes na remoção de sujidade, respeitando o padrão 

“visualmente limpo”. Na inibição do crescimento microbiano, com a remoção da sujidade e a secagem 

adequada de superfícies e equipamentos, não há condições que promovam tal crescimento. Contudo, 

houve um equipamento, comum a todas as linhas de produção, que necessitou de especial atenção: 

os spiroflows. Neste caso, trata-se de um equipamento standard utilizado em todas as fábricas do 

grupo, que tem a particularidade de ser uma superfície inclusa, o que pode dificultar a sua lavagem e 

não é possível verificar o padrão “visualmente limpo”. Contudo, as análises internas realizadas no início 

das produções não apresentam contaminações resultantes da má limpeza deste equipamento. Até à 

data de conclusão deste trabalho não foi possível encontrar uma solução para a limpeza deste 

equipamento, contudo uma hipótese que se encontra em análise é a utilização da ponteira da Figura 

8. 

Em relação à validação das limpezas Red Line (alergénios), os resultados foram bastante positivos. 

Apesar de se observarem contaminações pontuais, estas não apresentam riscos para os 

consumidores, uma vez que as suas concentrações não ultrapassaram os limites de perigo para este 

grupo. 

Pela observação dos resultados das validações da lavagem de fardas e mãos, conclui-se que a 

lavagem de fardas realizada individualmente por cada operador é um sistema de lavagem viável, uma 

vez que se ultrapassou o requisito mínimo de 80% de resultados positivos. De igual modo, verifica-se 

que o método de lavagem de mãos utilizado na fábrica é eficaz e, mais ainda, conclui-se que a utilização 

do desinfectante pode de facto ser opcional, uma vez que a utilização do sabonete líquido e a secagem 

das mãos é suficiente para reduzir o risco de contaminação dos produtos por parte dos colaboradores. 

Finalmente, com os resultados obtidos para a validação de produto final, conclui-se que os produtos 

produzidos nas instalações são seguros para o consumidor. Ainda assim, é importante salientar a 

presença de contaminações que foram validadas em anos anteriores. Como os procedimentos internos 

da Empresa estabelecem uma dimensão de amostra de 3, decidiu-se repetir o procedimento no próximo 

ano para verificar se estas contaminações são ou não pontuais. 

Globalmente, os resultados foram positivos, garantindo a segurança dos consumidores quando 

consomem produtos produzidos nesta fábrica. No entanto, foram identificados alguns pontos que 

suscitam uma maior probabilidade de contaminações futuras, pelo que deverão ser considerados em 

futuros investimentos da Empresa. 
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7. Anexos 

Anexo 1 – Pontos de recolha de amostra para a validação das limpezas Red Line 

Zona de Processo: 

A. Saída do tambor de aromas; 

B. Tapete para embalagem; 

C. Spiroflow. 

Zona de Embalagem: 

D. Mesa Allen; 

E. Ishida; 

F. Funil da máquina de embalar. 

Destes locais escolhe-se um ponto de recolha de cada uma das zonas para a análise por métodos 

específicos. 
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Anexo 2 – Norma MIL-STD-105E para determinação do tamanho do lote para a validação 

da higienização de mãos e fardas para os níveis de inspecção I e II 
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