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Resumo 

A implementação de Sistemas de Gestão da Segurança Alimentar (SGSA) em empresas 

do setor alimentar é fundamental para a identificação de possíveis perigos que possam 

surgir ao longo do processo de produção dos géneros alimentícios. Desta forma, é 

possível manter em segurança a saúde dos consumidores a que se destinam os 

alimentos.  

Relativamente aos métodos utilizados para elaboração da dissertação, foi analisada a 

documentação e legislação implementada na Novadelta e foi aplicada uma lista de 

verificação do cumprimento das Boas Práticas de Higiene e Fabrico (BPHF), 

concluindo-se que a empresa cumpre todos os requisitos exigidos pela norma NP ISO 

22000:2018.   

Quanto ao questionário utilizado para avaliar os conhecimentos e dúvidas dos 

colaboradores acerca das regras de segurança alimentar, concluiu-se que a maioria 

respondeu de forma afirmativa às questões colocadas, contudo, é de salientar que a 

empresa tem de investir em mais formação, por exemplo, em relação às funções a 

desempenhar e às respetivas regras de segurança alimentar a aplicar.   

Através da análise e verificação do plano HACCP, tendo sido este o principal objetivo 

da dissertação, concluiu-se que o SGSA na empresa está a funcionar de forma 

organizada e eficaz, uma vez que ao longo do processo não foram encontrados Pontos 

Críticos de Controlo (PCC), apenas perigos que têm de ser controlados pelos Pré-

Requisitos Operacionais (PRO).  

Quanto à caracterização do produto, assim como às análises efetuadas a diferentes cafés 

(matérias primas), verificou-se que todos os parâmetros analisados se encontram dentro 

dos limites legais estabelecidos.  

 

Palavras-chave: Extrato de café líquido; Segurança alimentar; Sistema de Gestão da 

Segurança Alimentar; HACCP; Pré-requisitos; Análises laboratoriais.  
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Abstract  

The implementation of Food Safety Management Systems (FSMS) in companies in the 

food sector is essential for the identification of possible hazards that may emerge during 

the food production process. In this way, it is possible to keep the health of consumers 

for whom the food is intended safely.  

Regarding the methods used to prepare the dissertation, the documentation and 

legislation implemented at Novadelta was analysed and a checklist of compliance with 

Good Hygiene and Manufacturing Practices (GHMP) was applied, concluding that the 

company meets all the requirements demanded by the NP ISO 22000:2018 standard.  

As for the questionnaire used to assess the knowledge and doubts of employees about 

food safety rules, it was concluded that the majority answered in the affirmative to the 

questions posed, however, it should be noted that the company has to invested in more 

training, for example, in relation to the functions to be performed and the respective 

food safety rules to be applied.  

Through the analysis and verification of the HACCP plan, which was the main 

objective of the dissertation, it was concluded that the FSMS in the company is working 

in an organized and effective way, since throughout the process no Critical Control 

Points (CCP) were found, only hazards that have to be controlled by the Operational 

Prerequisites (OP).  

As for the characterization of the product, as well as the analyzes carried out on 

different coffees (raw materials), it was found that all the parameters analyzed are 

within the established legal limits.  

 

Keywords: Liquid Coffee Extract; Food safety; Food Safety Management System; 

HACCP; Prerequisites; Laboratory analysis.   
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Introdução  

Hoje em dia, a segurança alimentar é um tema com o qual a população se preocupa cada 

vez mais, uma vez que a alimentação é uma necessidade e uma componente prioritária e 

integrante nas nossas vidas (Afonso, 2006).  

Ao longo dos anos, tem-se verificado um crescimento notório no setor alimentar, tanto 

nos métodos de produção e processamento de alimentos, como nos controlos que são 

necessários para assegurar o cumprimento de procedimentos de segurança alimentar. 

Este crescimento acentuado deve-se, principalmente, ao aumento de trocas comerciais, 

nomeadamente importações e exportações (CAC/RCP-1, 1969).  

Devido às crises alimentares que o mundo ultrapassou nos últimos anos, a União 

Europeia reformulou legislação para que a proteção da saúde dos consumidores fosse 

garantida ao mais elevado nível, da mesma forma que a sua confiança se mantivesse 

(CAC/RCP-1, 1969). 

De acordo com o Regulamento (CE) nº 852/2004, é extremamente importante que a 

definição de segurança alimentar esteja presente no dia a dia. Esta consegue ser 

garantida se vários fatores forem cumpridos: a legislação deve estabelecer os requisitos 

de higiene; devem existir controlos oficiais para verificar a observação por parte dos 

operadores de empresas do setor alimentar; os operadores deverão criar e aplicar 

programas de segurança dos géneros alimentícios e processos baseados nos princípios 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

Numa indústria alimentar, a implementação de um Sistema de Gestão da Segurança 

Alimentar (SGSA), de um sistema HACCP, do Regulamento (CE) nº 852/2004, do 

Código de Boas Práticas do Codex Alimentarius, da Norma NP ISO 22000 e de outros 

documentos relevantes, são todos documentos que abrangem todas as regras necessárias 

para as empresas deste setor e, através destes documentos, serão aplicados métodos que 

possibilitem a deteção de perigos e minimizem riscos para o consumidor (Dzwolak, 

2019).  

O café, principal tema de estudo, é um produto com grande importância económica, 

uma vez que é uma das culturas mais antigas em todo o mundo e os seus setores de 

produção e comercialização desempenham um papel de extrema importância na 

economia e comércio internacionais. Atualmente, o café é o segundo produto com 
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maior valor a nível económico em todo o mundo, a seguir ao petróleo bruto. Essa 

importância económica deve-se à sua bebida, que resulta de uma infusão preparada a 

partir de grãos torrados e previamente moídos (Gemechu, 2020). 

Atualmente, o café faz parte das bebidas mais consumidas em todo o mundo, sendo 

apreciado pelas suas características organoléticas, nomeadamente sabor e aroma 

agradáveis. O número de compostos químicos identificados na bebida é elevado, sendo 

a cafeína um dos mais conhecidos, pela sua propriedade estimulante (Cornelis, 2019). 

Para que possa ser comercializado, o café tem de ser embalado. O extrato de café 

líquido, produto em estudo neste trabalho, é acondicionado em embalagens flexíveis de 

tripla camada, protegidas por uma embalagem secundária de cartão canelado.  

Essas embalagens representam inúmeras funcionalidades durante o armazenamento, o 

transporte, a distribuição e a venda do produto final. A proteção dos alimentos contra 

agressões externas é a principal função que representa (Sohail, Sun, & Zu, 2018).    

Para além da importância das embalagens, existe também a necessidade de efetuar 

análises às matérias primas e aos alimentos, de forma a verificar a sua conformidade e 

se os resultados correspondem aos parâmetros exigidos. Para isso, são efetuadas 

análises na Novadelta a todas as matérias primas antes de entrarem em processo de 

fabrico. No caso do café e seus produtos derivados, o plano HACCP é uma medida 

preventiva que irá detetar perigos provenientes da matéria prima e das suas técnicas de 

produção, assim como perigos associados a etapas de produção e fabrico, reduzindo ou 

eliminando-os, juntamente com todo o conjunto de cuidados de higiene e segurança 

alimentar praticados pelas industrias. 

Esta dissertação realizou-se no âmbito do curso de Mestrado em Engenharia Alimentar. 

O estágio realizou-se na empresa Novadelta, Comércio e Indústria de Cafés, Lda., 

localizada na Herdade das Argamassas em Campo Maior.  

O principal objetivo da dissertação foi a elaboração de um plano HACCP para uma 

linha de produção de extrato de café líquido, com base no SGSA implementado, de 

acordo com a norma BS EN ISO 22000:2018 (versão inglesa) na empresa.  

Extrato de café líquido consiste numa mistura de extrato seco de café, solúvel moído ou 

liofilizado, com um teor mínimo de 95 % (m/m) de matéria seca proveniente do café, 

contendo apenas substâncias resultantes da respetiva extração, juntamente com água 
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destilada. O produto deve conter cerca de 42 % de sólidos (café) e a restante 

percentagem deve ser água destilada (cerca de 58 %).  

A dissertação encontra-se dividida em quatro pontos. No primeiro ponto é feito um 

enquadramento teórico acerca dos dois temas principais, que são o café e a segurança 

alimentar. É feita a caracterização da empresa, seguindo-se uma abordagem acerca da 

história do café, da planta, dos países produtores, da tecnologia de produção e dos 

efeitos para a saúde quando consumido. Quanto à segurança alimentar, é mencionada a 

legislação que lhe é aplicada, assim como os SGSA. É também abordado um 

subcapítulo acerca do SGSA na Novadelta. 

O ponto dois é referente ao papel que a embalagem desempenha na indústria alimentar, 

descrevendo-se a origem da embalagem, as embalagens e os projetos sustentáveis que a 

Novadelta tem produzido ao longo dos anos e as embalagens utilizadas pela empresa 

para embalamento do produto em estudo, fazendo-se referência às antigas e às atuais. A 

substituição das antigas embalagens pelas novas é uma etapa fundamental na elaboração 

do plano HACCP desenvolvido, porque o principal objetivo dos novos materiais de 

embalagem é conferir uma melhor estabilidade ao produto, tentando minimizar ao 

máximo as migrações de contaminantes dos materiais para o produto, mantendo a sua 

qualidade por mais tempo e, da mesma forma, garantir que seja um produto seguro para 

o consumidor.   

No ponto três são descritos os materiais e métodos utilizados ao longo do 

desenvolvimento do trabalho. Consiste na análise de documentação e legislação da 

empresa, na elaboração de um questionário acerca da segurança alimentar destinado aos 

colaboradores, na aplicação da Lista de Verificação do Cumprimento das Boas Práticas 

de Higiene e Fabrico (BPHF), no desenvolvimento do plano HACCP, na caracterização 

do extrato de café líquido através da comparação de resultados de boletins de análises 

dos últimos três anos e na realização de análises comparativas entre cafés Arábica e 

Robusta de diferentes origens geográficas.  

No quarto e último ponto são expressos, analisados e comentados todos os resultados 

relativos ao ponto anterior.  
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1. Enquadramento Teórico 

1.1. Caracterização da Empresa 

Foi em 1961 que Manuel Rui Azinhais Nabeiro, conhecedor do mercado do café e 

empreendedor por natureza, teve a iniciativa de criar a sua própria marca de cafés. A 

sua atividade foi iniciada num pequeno armazém com 50 metros quadrados e com 

poucos recursos, na vila de Campo Maior (Novadelta, Lda., 2022).  

A partir da segunda metade dos anos 70, a estrutura comercial da empresa consolidou-

se de forma decisiva, encarando de forma serena as novas exigências a nível do 

mercado, em termos de desenvolvimento de novos produtos e serviços de qualidade 

global (Delta Cafés, 2022).  

Devido ao surgimento de novas metodologias de negócio, à necessidade de 

desenvolvimento de novos produtos de qualidade e à exigência cada vez maior da 

prestação de serviço global alargado a áreas complementares ao café, teve que ser feito 

novamente um desenho do negócio que, em 1998, ascendeu no Grupo Nabeiro/Delta 

Cafés (Delta Cafés, 2022).  

Em 1984, foi criada a Novadelta, Comércio e Indústria de Cafés, Lda. A separação da 

atividade comercial, assegurada pela empresa Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda., da 

atividade industrial, desenvolvida pela Novadelta, possibilitou especializar cada uma 

das empresas e respetivos colaboradores, de forma a operar eficazmente no setor da 

torrefação (Novadelta, Lda., 2022). 

Atualmente, a Novadelta destina-se fundamentalmente ao desenvolvimento da atividade 

industrial, onde é produzido café torrado, que se obtém através de café verde, chicória e 

cevada (Delta Cafés, 2022).  

Esta foi a primeira empresa a ser certificada neste setor, pelo sistema de normas NP EN 

29002:1988 (Delta Cafés, 2022).  

A necessidade de inovação e de expansão do negócio do Grupo Nabeiro levou à criação 

de, aproximadamente, 30 empresas nos mais diversos setores: Indústria, Serviços, 

Comércio, Agricultura, Imobiliário, Hotelaria e Distribuição, organizados por áreas 

estratégicas. Todas estas empresas têm vindo a evoluir ao longo dos anos, de forma 

sólida e contínua (Delta Cafés, 2022).  
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1.1.1. A Novadelta 

A Novadelta, Comércio e Indústria de Cafés, Lda. fica localizada na Herdade das 

Argamassas em Campo Maior. Em 1984, foi construído o edifício principal, que ao 

longo dos anos, tem sido aumentado e mantido de acordo com as necessidades da 

empresa. Os edifícios foram construídos de acordo com o processamento das operações 

a serem executadas, dos riscos de segurança alimentar ligados a essas operações e às 

respetivas matérias primas e das potenciais fontes de contaminação do meio envolvente. 

A manutenção dos edifícios é feita regularmente, consoante o plano de manutenção 

preventiva da empresa (Delta Cafés, 2022). 

A forma como se dispõe a sequência dos processos e equipamentos está organizada tipo 

“marcha em frente”, de forma a evitar possíveis contaminações cruzadas (Cunha, 2017).  

As instalações da empresa estão dispostas de modo a que seja possível efetuar a 

manutenção e a limpeza ou desinfeção adequadas; evitem a acumulação de sujidade, o 

contacto com materiais tóxicos, a queda de partículas nos géneros alimentícios e a 

formação de condensação e de bolores indesejáveis nas superfícies; façam a aplicação 

de boas práticas de higiene e evitem, nomeadamente, a contaminação e, em especial, o 

controlo de pragas (Cunha, 2017). 

Em 1994, a Novadelta foi a primeira empresa de torrefação certificada em Portugal pelo 

Instituto Português da Qualidade (IPQ), pela norma NP EN 29002, devido a ser uma 

empresa que se preocupa constantemente com a qualidade. O sistema da qualidade da 

empresa atingiu absoluta maturidade, implicando novos desafios, nomeadamente a 

certificação de produtos para blends da marca Delta, tais como Delta Platinum e Delta 

Gold (Delta Cafés, 2022).  

A atual versão da norma é a NP EN ISO 9001:2015, que se baseia nos princípios de 

gestão da qualidade que estão descritos na ISO 9000. As descrições incluem uma 

declaração para cada princípio, uma fundamentação para a importância do princípio 

para organização, alguns exemplos de benefícios associados ao princípio e exemplos de 

ações típicas para melhorar o desempenho da organização quando o princípio é 

aplicado. Esses princípios são: foco no cliente, liderança, comprometimento das 

pessoas, abordagem por processos, melhoria, tomada de decisão baseada em evidências 

e gestão das relações (Delta Cafés, 2022).  
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Para além das anteriores certificações, a Novadelta obteve também as certificações de 

Responsabilidade Social pela norma SA8000 e de Conciliação pela norma 4552. Foi 

também implementado um Sistema de Gestão Integrado, que engloba o Sistema de 

Gestão da Qualidade (NP EN ISO 9001:2015), o Sistema de Gestão Ambiental (NP EN 

ISO 14001:2015) e certificação EMAS, o SGSA (FSSC 22000:2018) e o Sistema de 

Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (OSHA 18001:2007) (Novadelta, Lda., 

2022). 

Devido à preocupação da empresa com a segurança dos produtos que fornece, em 1999 

implementou o Codex Alimentarius, o qual é revisto anualmente ou sempre que ocorra 

alguma alteração de layout, equipamento, processos e/ou matérias primas (Delta Cafés, 

2022).  

Em 2003, o sistema HACCP foi certificado pela norma DS3027:2002, tendo em 2006 

sido adaptado aos requisitos da NP EN ISO 22002: 2005 (Delta Cafés, 2022).  

A inocuidade dos produtos alimentares da empresa é garantida através de um sistema 

preventivo de controlo alimentar conforme o Manual de Boas Práticas de Higiene e 

Fabrico implementado, o qual foi elaborado consoante os requisitos normativos da 

FSSC 22000, implementados em 2014 e certificados em 2016 (Delta Cafés, 2022).  

O Sistema de Segurança Alimentar (SSA) atualmente implementado na empresa tem 

ponderadas três vertentes: Food Safety (mitigação de adulteração não 

intencional/acidental com base científica), Food Defense (mitigação de adulteração 

intencional com motivação ideológica) e Food Fraud (mitigação de adulteração 

intencional com motivação económica) (Novadelta, Lda., 2022). 

São realizadas provas de degustação ao café e análises físicas e químicas na receção do 

café verde, na torrefação, na moagem, durante a fase de embalamento e à entrada do 

armazém de produto acabado, de forma a que o controlo da qualidade seja realizado de 

forma adequada e, assim, esta seja garantida. É na receção do café verde que as análises 

laboratoriais vão determinar se o café é recebido na fábrica ou é devolvido ao 

fornecedor (Delta Cafés, 2022).  

Os cafés Delta possuem vários lotes comerciais, tais como Delta Ruby, Delta Origens, 

Decaf, Organic e Fair Trade. Para além do café, a empresa dedica-se também ao 
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empacotamento de produtos como açúcar, canela, derivados de cacau, cafés solúveis, 

cafés solúveis descafeinados, misturas solúveis, chás e infusões (Delta Cafés, 2022).  

Uma vez que a qualidade dos produtos Delta é cada vez maior, a sua procura nos 

mercados tem vindo a aumentar e, portanto, a empresa dedicou-se ao aumento de 

produção de produtos da própria marca, assim como de produtos de linha branca (Delta 

Cafés, 2022).  

Além do mercado nacional, a empresa exporta os seus produtos para países como 

Espanha, França, Angola, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Canadá, Inglaterra, Suíça, 

Holanda, Andorra, Moçambique, África do Sul, Mónaco, Estados Unidos, Austrália e 

Macau (Delta Cafés, 2022).  

 

1.2. O Café  

Nesta secção do trabalho, é efetuada uma abordagem acerca de vários pontos relativos 

ao café, designadamente a sua história, a descrição botânica da planta, os países 

produtores, a tecnologia do café, o seu consumo e o impacto que representa para a saúde 

do consumidor.  

 

1.2.1. História do Café 

Nos dias de hoje, ainda é incerto como e quando é que o café foi descoberto, mas 

existem algumas lendas que abordam a sua possível origem. 

Uma das principais histórias, que consta ser também uma das mais prováveis acerca da 

sua origem, é a lenda de Kaldi, um pastor da Etiópia que reparou, que após as suas 

ovelhas terem ingerido frutos de um arbusto desconhecido, elas ficaram agitadas e 

energéticas (National Coffee Association, 2021). 

Posteriormente, a situação foi comunicada a um prior do mosteiro local, que decidiu 

experimentar os frutos sob a forma de infusão, chegando à conclusão que a bebida era 

um aliado no combate ao sono, porque se manteve acordado durante várias horas a fazer 

orações da noite. A partir desse momento, a descoberta foi sendo divulgada e o café 

começou a ser cultivado em vários países do mundo (National Coffee Association, 

2021). 
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Os árabes começaram o cultivo do café com o intuito de o consumirem como bebida e, 

posteriormente, iniciarem o seu comércio. Como os muçulmanos estavam proibidos de 

consumir bebidas alcoólicas, começaram a consumir café, tornando-o numa bebida 

popular (Krishnan, 2017). 

A propagação do café enquanto bebida deveu-se aos benefícios que lhe foram atribuídos 

e a cultos religiosos. Desta forma, surgiram as lojas de venda de café, primeiramente no 

mundo Árabe e só depois na Europa, no ano de 1615, sendo introduzido no continente 

devido a comerciantes venezianos (Figueroa-Hernández, Pérez-Soto, & Godínez 

Montoya, 2015). 

Foi na cidade de Veneza, em 1645, que foi aberto o primeiro café público “Café 

Florian”, que atualmente ainda existe. Pouco tempo depois, em 1659, o café chegou a 

França e o seu consumo rapidamente se expandiu em grande escala por toda a Europa 

(Krishnan, 2017). 

Missionários, viajantes, comerciantes e colonos europeus levaram sementes de café para 

novas terras, o que possibilitou a plantação de arbustos em todo o mundo. As plantações 

foram feitas, maioritariamente, em florestas tropicais e em terras altas de montanhas 

rochosas. No final do século XVIII, o café tornou-se numa das culturas de exportação 

mais rentáveis do mundo (National Coffee Association, 2021). 

 

1.2.2. Descrição Botânica 

O cafeeiro é um arbusto que é cultivado principalmente em regiões tropicais, que ao 

longo dos anos se adaptou às mais diversas condições ecológicas. A planta apresenta 

crescimento contínuo, com dimorfismo de ramos, podendo chegar a atingir, em média, 

dez metros de altura, consoante a espécie e as condições climatéricas de cada região 

(Krishnan, 2017). 

A planta é cultivada em altitudes de poucos metros acima do nível do mar, até cerca de 

2 000 metros, em vários tipos de solo, sob as mais variadas condições climatéricas e de 

acordo com os mais diversos métodos de plantio e cultivo. Contudo, de acordo com 

Siddiqui, Ayala-Zavala, & González-Aguilar (2018), os cafeeiros produzem grãos de 

melhor qualidade quando são plantados em elevadas altitudes, em que o clima seja 

tropical e o solo rico em nutrientes. Estas condições encontram-se, especialmente, ao 
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longo da zona do Equador, entre latitudes de 25º Norte e 30º Sul. Todos estes 

parâmetros, juntamente com o método como os grãos são manuseados e processados 

após a colheita, contribuem para as diferenças entre os cafés de diferentes países 

(Figueroa-Hernández et al., 2015). 

O arbusto é conhecido pelas suas folhas inteiras e ovais, de cor verde escura, sendo 

persistentes em condições meteorológicas favoráveis e caducas em condições 

meteorológicas menos favoráveis (Carvalho, Oliveira, Silva, & Abreu, 2018). 

O pecíolo é curto e apresenta cor bronze quando é novo e cor verde escura quando é 

adulto. A sua forma é elíptica, com brilho na face superior e sem brilho na face inferior, 

sendo o número de folhas entre duas e dezanove por cada axila foliar (Siddiqui et al., 

2018).  

As primeiras flores surgem quando as plantas têm cerca de três a quatro anos e 

caracterizam-se pela sua cor branca e agradável aroma. Apresentam-se reunidas de duas 

a seis, formando glomérulos situados na axila das folhas, que normalmente abrem nas 

primeiras horas da manhã e permanecem abertas durante todo o dia. Contudo, duram 

apenas três dias abertas e cada arbusto pode dar aproximadamente 30 000 flores 

(Carvalho et al., 2018).  

Quanto ao bago, a sua estrutura morfológica consiste numa cobertura externa 

(exocarpo), que é responsável pela cor do fruto. No interior encontra-se a polpa 

(mesocarpo), que é rica em açúcares, o pergaminho (endocarpo), que consiste numa 

camada amarela que cobre todo o grão e o endosperma que é torrado, que possibilita a 

preparação de diferentes tipos de bebidas de café e derivados (Siddiqui et al., 2018). 

Nos seguintes tópicos serão abordados os dois tipos de café utilizados na Novadelta, 

que são as espécies Coffea arabica e Coffea canephora, conhecidas, respetivamente, 

por café Arábica e café Robusta. Estas espécies de café são as mais comercializadas em 

todo o mundo.  

Geralmente, estas espécies são misturadas em proporções diferentes, para obter misturas 

de café desejáveis, designando-se de blends. Essa mistura é feita com o objetivo de 

obter as características organoléticas desejáveis na bebida, uma vez que o café Arábica é 

conhecido pelo seu sabor acentuado característico, enquanto o café Robusta confere 

corpo e espuma à bebida. 
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Cofeea arabica  

O café Arábica é originário da Etiópia, mas países como a Guatemala, as Honduras, a 

Costa Rica, a Colômbia, o Brasil e o Quénia são também produtores (Carvalho et al., 

2018). 

As plantações do café Arábica encontram-se situadas entre 1 300 e 2 000 metros de 

altitude, sendo uma espécie que se adapta melhor a climas húmidos com temperaturas 

amenas, mas o seu cultivo é mais adequado em regiões cujas temperaturas variem entre 

18º e 23 º C. nestas condições, é esperado que a planta apresente sempre boa 

frutificação (Krishnan, 2017). 

O rendimento máximo da planta é atingido a partir do sexto ano de produção, podendo 

chegar a atingir 2,5 kg de café verde por planta. Os grãos apresentam aspeto achatado e 

volumoso, cor esverdeada e medem cerca de 15 milímetros. Relativamente às suas 

características organoléticas, destaca-se a acidez, que é tanto maior quanto maior for a 

altitude da plantação. Depois de torrado, o café é aromático, de corpo moderado e suave 

e baixa acidez (Siddiqui et al., 2018).  

 

Coffea canephora 

O café Canephora, mais conhecido como café Robusta, é produzido em países como a 

Costa do Marfim, Camarões, Angola, Uganda, Índia e Vietname (Siddiqui et al., 2018). 

O cultivo deste tipo de café é feito em altitudes que variam entre o nível do mar e, 

aproximadamente, 1 000 metros. O seu desenvolvimento inicial é mais lento 

comparativamente com o café Arábica, mas em regiões quentes (de 24º a 30º C) e 

húmidas, pode atingir dez metros de altura (Figueroa-Hernández et al., 2015). 

O fruto apresenta forma arredondada e, para que o seu estado máximo de maturação 

seja atingido, pode levar até 11 meses após a floração. É apenas a partir do quinto ano 

que a sua produção máxima é atingida, podendo alcançar cerca de 2 kg de café verde 

por arbusto (Siddiqui et al., 2018). 

Quanto às suas características, os grãos apresentam forma arredondada, cor acastanhada 

e medem entre seis a oito milímetros. Relativamente às características organoléticas, o 

seu corpo caracteriza-se por ser intenso, a sua acidez é relativamente baixa e o sabor é 

um pouco mais amargo do que o do café Arábica, pois apresenta um teor de cafeína 

mais elevado (Delta Cafés, 2022).  



11 
 

1.2.3. Países Produtores de Café 

De acordo com as estatísticas de ICO (n.d.(a)), o maior produtor mundial de café é o 

Brasil, que em 2020 produziu, aproximadamente, 380 400 000 kg de café. Este país é o 

maior produtor de café Arábica, sendo o café tratado por via seca, o que o faz divergir 

no que se refere ao seu sabor. Devido à vasta variedade de cafés brasileiros, as suas 

características organoléticas podem ser resumidas do seguinte modo: baixo grau de 

acidez, bom corpo, aroma suave e aveludado (Delta Cafés, 2022).  

Atualmente, o segundo maior produtor mundial de café é o Vietname, com uma 

produção (em 2020) de 174 000 000 kg. Apesar de ser o segundo maior produtor de 

café mundial, destaca-se por ser o maior produtor de café Robusta, ocupando 96 % do 

total da sua produção (ICO (n.d.(a)). 

É um país que se caracteriza por plantações de cafeeiros de pequenas produções e é um 

café com algum corpo, acidez mediana e aroma intenso, indicado para misturas e 

aplicado em diversos usos (Delta Cafés, 2022). 

O terceiro lugar é ocupado pela Colômbia, que produziu no mesmo ano uma média de 

858 000 000 kg de café. É também o maior exportador mundial de café Arábica (ICO, 

n.d.(a)).  

Como a Colômbia é um país que tem especial preocupação com o desenvolvimento e 

promoção dos seus produtos e da sua indústria, juntamente com as condições 

geográficas favoráveis, isso proporciona ao país uma boa reputação de ter um café de 

grande qualidade e sabor.  

Quanto às características do café, destaca-se o seu aroma perfumado, a sua suavidade, 

alguma acidez, pouco encorpado, aveludado e equilibrado (Delta Cafés, 2022).   

Costa Rica, Guatemala, Honduras e Quénia são também países produtores de café 

Arábica. 

Quanto à produção de café Robusta, temos Angola, Camarões, Costa do Marfim, Índia e 

Uganda (ICO, n.d.(a)).  
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1.2.4. Tecnologia do Café 

A tecnologia do café é o conjunto de operações realizadas para obtenção de café seco 

destinado para comércio.  

A etapa que inicia todo o processo é a colheita, que deve ser realizada quando os frutos 

se apresentem, no geral, todos maduros. A colheita do fruto pode ser feita manualmente 

ou através de mecanização. É preferível que seja feita manualmente, uma vez que os 

frutos apresentam diversos estados de maturação entre eles e somente são desejáveis 

cerejas maduras e de cor vermelha. Deste modo, é possível fazer uma apanha seletiva 

dos frutos (Siddiqui et al., 2018). 

Após a colheita, os frutos não devem permanecer mais de 12 a 24 horas sem serem 

processados, de modo a evitar a fermentação da polpa. Portanto, é extremamente 

importante que o café seja processado rapidamente para que se obtenha um maior nível 

de qualidade (Haile, & Kang, 2019). 

A etapa que se segue é a separação do grão da cereja, podendo ser feita através de dois 

métodos distintos: por via seca ou por via húmida.  

A via seca é o processo mais simples, mais antigo e por isso menos dispendioso. Ao 

contrário do método por via húmida, este método não requer o uso de água ou de 

qualquer outro produto (Rotta et al., 2021).  

Logo após a colheita, o fruto é colocado a secar ao sol ou em secadores mecânicos. O 

meio mais habitual é a secagem ao sol, podendo levar entre dez dias a três semanas, 

consoante a localização geográfica e as estações do ano. A cereja é colhida e colocada 

em superfícies de cimento ou tijolo, de modo a que todos os frutos apanhem o máximo 

de radiação solar (Rotta et al., 2021). 

Segundo Figueroa-Hernández et al. (2015), os secadores mecânicos apenas são 

utilizados quando as condições climatéricas não se apresentam favoráveis para realizar a 

secagem solar. Após a secagem, é feito o descasque para remover as cascas secas, de 

forma a libertar os grãos de café, sendo estes denominados de café coco. O teor de 

humidade final varia entre 11 e 12 % (Gemechu, 2020).  

A via húmida é um processo que, tal como o nome indica, requer grandes quantidades 

de água e, portanto, torna-se mais dispendioso. Se o processo for efetuado 

adequadamente, a qualidade dos grãos é mantida, sendo o número de defeitos muito 
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reduzido, levando a menos desperdício. O método consiste em, logo após a colheita, a 

polpa ser extraída das cerejas. Para tal, os grãos são enviados para uma máquina 

debulhadora, onde as sementes são peneiradas, separadas da polpa e separadas das 

impurezas (Gemechu, 2020).  

A mucilagem contém substâncias polissacarídeas e, portanto, durante a fermentação, os 

microrganismos responsáveis, que são as leveduras (Saccharomyces cerevisiae), as 

bactérias (Lactobacillus) e os fungos, têm como função a degradação dessas 

substâncias. Esses microrganismos consomem os nutrientes da polpa e da mucilagem, 

sendo responsáveis pela produção de diversos metabolitos e ácidos orgânicos, que são 

armazenados nos grãos de café e responsáveis por lhe conferir qualidades excecionais 

(Haile, & Kang, 2019). 

Sendo a fermentação um processo crucial no método por via húmida, o café possui 

elevada qualidade e, por isso, o seu preço torna-se mais elevado em comparação com o 

método por via seca (Haile, & Kang, 2019). 

Segue-se a lavagem dos frutos despolpados para remover toda a mucilagem liquefeita. 

A sua posterior secagem, que pode ser manual (os frutos são colocados ao sol) ou 

mecânica (os frutos são colocados em secadores mecânicos) tem como objetivo atingir 

teores de humidade da ordem dos 10 a 12 %, obtendo-se o café pergaminho. Desta 

forma, os grãos seguem conservados até à exportação, evitando o crescimento de 

bolores e atividade enzimática (Haile, & Kang, 2019). 

 

1.2.5. O Consumo de Café e a Saúde  

O café está associado a diversos benefícios, se for consumido em doses recomendadas, 

o que equivale de três a quatro chávenas por dia, de acordo com as necessidades de cada 

organismo (Cornelis, 2019).  

A bebida é conhecida principalmente pelas suas propriedades estimulantes associadas à 

cafeína, mas também pelos seus compostos antioxidantes. Esses compostos estão 

aliados à proteção contra algumas doenças, nomeadamente cardiovasculares, alguns 

tipos de cancro, cálculos biliares e cirrose hepática (Cornelis, 2019). 

O ácido clorogénico pertence a um grupo de compostos fenólicos com capacidade 

antioxidante, que tem o poder de inibir a absorção de glicose intestinal nos seres 
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humanos. Deste modo, o café apresenta efeitos benéficos na prevenção e redução de 

diabetes Mellitus tipo 2 (Cornelis, 2019). 

Estudos recentes demonstram que o consumo de café também está relacionado a uma 

menor incidência das doenças de Alzheimer e Parkinson (Wachamo, 2017). 

De acordo com Wachamo (2017), o café, juntamente com uma alimentação saudável e 

equilibrada, é um bom aliado no controlo e perda de peso. A bebida estimula o sistema 

nervoso central que, por sua vez, envia sinais às células do tecido adiposo para que estas 

sejam quebradas e, desta forma, ocorram perdas de peso.  

Para além dos benefícios associados à bebida, também existem estudos recentes que 

referem que o café, caso seja consumido em excesso, pode tornar-se prejudicial para a 

saúde, sendo considerado excesso mais do que quatro chávenas por dia. Dentro dos 

impactos negativos, destacam-se a possibilidade de formação de quistos nos tecidos 

mamários, incontinência urinária, distúrbios digestivos, risco de aumento de dores de 

cabeça e, até mesmo, diminuição da fertilidade em mulheres e homens. A inibição da 

produção de colagénio, perda de apetite, insónias e inquietação, contrações cardíacas 

fortes e ansiedade são outros efeitos prejudiciais associados ao elevado consumo de café 

(Wachamo, 2017). 

 

1.3. Legislação Aplicada à Segurança Alimentar 
 

A legislação alimentar em vigor desde janeiro de 2006 surgiu como resultado de um 

grande debate e de várias iniciativas que pretenderam definir uma política que 

permitisse não só atingir um sistema de comércio que garantisse a segurança alimentar, 

mas também um conceito coerente e aplicável de livre comércio, sem promover a 

concorrência desleal, sem o recurso a estranhas formas de restrições do mercado 

impostas pela implementação diferente das diretivas e pelos desiguais graus de 

exigências da legislação nacional dos vários Estados-Membros. Deste debate sobre as 

vantagens e desvantagens da maior ou menor harmonização resultaram vários 

documentos que suportam a adoção da presente legislação (Mariano, & Cardo, 2007).  

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: «legislação alimentar», as 

disposições legislativas, regulamentares e administrativas que regem os géneros 
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alimentícios em geral e a sua segurança em particular, a nível quer comunitário quer 

nacional; abrange todas as fases da produção, transformação e distribuição de géneros 

alimentícios, bem como de alimentos para animais produzidos para, ou dados a animais 

produtores de géneros alimentícios (Regulamento (CE) nº 178/2002). 

 

1.3.1. Regulamento (CE) nº 178/2002 

O Regulamento (CE) nº 178/2002 é a base da segurança alimentar e determina as 

normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a segurança 

alimentar e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros 

alimentícios. 

Segundo o que consta no presente regulamento, o seu principal objetivo é garantir que a 

segurança da saúde pública seja pronunciada ao mais elevado nível pela segurança dos 

géneros alimentícios e alimentos para animais, sendo aplicado em todas as fases da sua 

produção, transformação e distribuição, de forma a prevenir potenciais riscos para a 

saúde dos cidadãos. 

O regulamento não se aplica à produção primária destinada ao uso doméstico nem à 

preparação, manipulação e armazenagem de géneros alimentícios para consumo 

privado.  

De acordo com o Regulamento (CE) nº 178/2002, caso seja impossível identificar a 

origem dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, o funcionamento do 

mercado interno nestes setores pode ficar comprometido. 

Deste modo, é de extrema importância que se estabeleça um sistema de rastreabilidade 

nas empresas desses setores, de forma a facilitar retiradas do mercado de modo 

orientado e explícito, ou informando os consumidores ou os funcionários responsáveis 

pelos controlos, evitando-se, assim, possíveis perturbações com a segurança dos géneros 

alimentícios. 

 

1.3.2. Regulamento (CE) nº 854/2004 

O Regulamento (CE) nº 852/2004 define as regras gerais a cumprir nas indústrias 

alimentares. É relativo à higiene dos géneros alimentícios e estabelece os princípios e 
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definições comuns para a legislação alimentar nacional e comunitária, assim como o 

objetivo de conseguir a livre circulação dos alimentos na comunidade. 

O presente regulamento estabelece que os operadores do setor alimentar que executem 

qualquer fase de produção, transformação e distribuição de alimentos devem produzir, 

aplicar e manter processos baseados nos princípios HACCP para garantir a qualidade e 

segurança alimentar.  

O Regulamento (CE) nº 852/2004 agrupa um conjunto de pré-requisitos, cujo objetivo é 

controlar perigos associados ao meio que envolve o processo de produção alimentar.  

Esses requisitos são (Mil-Homens, 2007): 

 Estruturas e equipamentos; 

 Plano de higienização; 

 Controlo de pragas; 

 Abastecimento de água; 

 Recolha de resíduos; 

 Material para contacto com os alimentos; 

 Higiene pessoal; 

 Formação. 

 

Sistema HACCP 

O sistema HACCP é um sistema preventivo que tem como intuito a segurança dos 

géneros alimentícios e a prevenção de perigos, de modo a evitar potenciais riscos que 

possam causar danos ao consumidor. Desta forma, esta segurança está estritamente 

ligada com a inocuidade dos alimentos ao longo de toda a cadeia alimentar, até que o 

mesmo chegue ao consumidor final (Mil-Homens, 2007). 

Este sistema foi desenvolvido nos anos 60 pela Agência Espacial Norte Americana 

(NASA), pela empresa Pillsbury (EUA) e pelos Laboratórios do Exército dos Estados 

Unidos. O principal objetivo do sistema foi obter respostas relativas à identificação de 

intoxicações alimentares, sendo uma das principais doenças que poderia afetar os 
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astronautas ao longo do seu percurso durante missões espaciais e, assim, já se poderiam 

produzir refeições extremamente seguras para os astronautas (Vaz, Moreira, & Hogg, 

2000).   

Desta forma, a combinação dos princípios de microbiologia dos alimentos, juntamente 

com os de controlo da qualidade e da avaliação dos perigos durante a produção de 

alimentos seguros, deu origem então ao desenvolvimento do sistema HACCP 

(CAC/RCP-1, 1969).  

De acordo com Vaz et al. (2000), a aplicação do sistema HACCP, segundo a 

experiência da aplicação em alguns casos, permite uma maior salubridade dos alimentos 

consumidos, uma maior rentabilidade na utilização dos recursos técnicos e económicos 

de que dispõe a indústria e uma maior eficácia nas ações de inspeção.  

Além da obrigatoriedade legal destinada às empresas que preparem, fabriquem, 

transformem, embalem, transportem, distribuam, manipulem ou vendam alimentos, os 

regulamentos relativos à higiene dos géneros alimentícios possibilitam uma conciliação 

das condutas de segurança alimentar a nível europeu, contribuindo para um aumento da 

segurança e da confiança do consumidor (CAC/RCP-1, 1969).  

De acordo com o Regulamento (CE) nº 852/2004, o sistema HACCP baseia-se em sete 

princípios:  

1. Identificação dos perigos e medidas de controlo: identificação de quaisquer 

perigos que devam ser evitados, eliminados ou reduzidos para níveis aceitáveis; 

2. Identificação dos Pontos Críticos de Controlo (PCC’s): identificação dos PCC’s 

na(s) fase(s) em que o controlo é essencial para evitar ou eliminar um risco ou 

para o reduzir para níveis aceitáveis; 

3. Estabelecimento de limites críticos para cada medida associada a cada PCC: 

estabelecimento de limites críticos em PCC, que separem a aceitabilidade da não 

aceitabilidade com vista à prevenção, eliminação ou redução dos riscos 

identificados; 

4. Monitorização/controlo de cada PCC: estabelecimento e aplicação de processos 

eficazes de vigilância em PCC’s; 
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5. Estabelecimento de medidas corretivas para cada caso de limite em desvio: 

estabelecimento de medidas corretivas quando a vigilância indicar que um PCC 

não se encontra sob controlo; 

6. Estabelecimento de procedimentos de verificação: estabelecimento de processos 

a efetuar regularmente, para verificar a eficácia do sistema; 

7. Criação de um sistema de registo para todos os controlos efetuados: elaboração 

de documentos e registos adequados à natureza e dimensão das empresas, a fim 

de demonstrar a aplicação eficaz das medidas associadas à operacionalização do 

Sistema HACCP. 

 

1.3.3. Sistemas de Gestão da Segurança Alimentar 

A qualidade dos produtos alimentares tem de ser assegurada por todos os intervenientes 

da cadeia alimentar, respetivamente nas fases em que intervêm. De acordo com ISO, 

(2020), a existência de sistemas de segurança alimentar é um requisito de todas as 

organizações onde se procede à preparação, transformação, produção, embalamento, 

armazenamento, transporte, distribuição, manuseamento e venda de géneros 

alimentícios. 

Devido às exigências que são feitas às empresas da cadeia alimentar para 

implementarem sistemas de autocontrolo, tendo como base o Codex Alimentarius, as 

empresas começaram a ter a necessidade de possuir sistemas de segurança alimentar 

capazes de fazer face às necessidades do mercado, às imposições legais e, em particular, 

que tivessem a capacidade de satisfazer as expetativas dos consumidores (Vaz et al., 

2000).  

Desta forma, os sistemas de segurança alimentar devem ser estruturados de modo a que 

todo o processo seja controlado, desde o “prado ao prato”, tendo por base princípios e 

conceitos preventivos, para que sejam prevenidos acidentes relacionados com a 

segurança dos géneros alimentícios. O principal intuito destes sistemas é a aplicação de 

medidas que garantam um controlo eficiente, através da identificação de pontos ou 

etapas onde se possam controlar os perigos que coloquem em causa a saúde dos 

consumidores (Baptista, Pinheiro, & Alves, 2003).  
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A implementação de SGSA, como o sistema HACCP, o Regulamento (CE) nº 

852/2004, o código de boas práticas do Codex Alimentarius e a norma NP EN ISO 

22000, são todos documentos que contemplam as regras necessárias para empresas do 

setor alimentar. Deste modo, através destes documentos, serão aplicados métodos que 

possibilitem a deteção de perigos e ajudem a evitar riscos para o consumidor.  

 

Norma ISO 22000 

A International Organization for Standardization (ISO) é uma organização de 

organismos nacionais de normalização de carácter não governamental, cuja secretaria 

geral se localiza em Genebra, na Suíça. Através dos seus membros, a ISO reúne 

especialistas para compartilhar o conhecimento e desenvolver atividades voluntárias 

internacionais, consensuais e relevantes para o mercado (BS EN ISO:2018). 

Em Portugal, o Organismo Nacional de Normalização (ONN) é o IPQ. O IPQ tem a 

responsabilidade da coordenação, gestão geral e desenvolvimento do Sistema Português 

da Qualidade, assim como de outros sistemas de qualificação no domínio regulamentar, 

que lhe sejam conferidos por lei. Em Portugal, as atividades de acreditação de 

entidades, de normalização e de metrologia e a gestão de programas de apoio financeiro 

são da responsabilidade do IPQ, sendo que o ONN interfere ainda na cooperação com 

outros países no domínio da qualidade (IPQ, 2022). 

A versão final da norma de SGSA e, neste caso a mais recente, a ISO 22000:2018, foi 

publicada dia 19 de junho de 2018, pelo Comité ISO/TC 34/SC 17 da ISO. A transição 

da ISO 22000:2005 para a ISO 22000:2018 teve um período de três anos e, após esse 

período, a versão anterior da norma foi retirada (ISO, 2020).  

A ISO 22000:2018 tem por base uma resposta adequada e uma melhoria do SGSA. A 

Gestão da Segurança Alimentar inclui a prevenção, a eliminação e o controlo dos riscos 

ao longo de toda a cadeia alimentar, até que o alimento chegue ao consumidor. Para tal, 

é feita uma combinação entre quatro elementos, os quais são: Programa de Pré-

Requisitos (PPR), princípio HACCP, gestão do sistema e comunicação interativa, que 

possibilita o preenchimento das lacunas deixadas pelo sistema HACCP (BS EN ISO 

22000:2018).  
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A ISO 22000:2018 aplica a Estrutura de Alto Nível (HLS – High Level Structure) da 

ISO, comum para todas as outras normas ISO, o que torna mais fácil a sua integração 

com outros sistemas de gestão.  

Segundo (ISO, 2022), a norma ISO 22000:2018 tem como objetivo a harmonização dos 

requisitos do SGSA a nível global, contribuindo para a garantia da segurança dos 

alimentos ao longo da cadeia alimentar. Visto que hoje em dia a circulação de produtos 

alimentares é cada vez maior, considerou-se que seria necessário passar a existir uma 

série de padrões internacionais para garantir a segurança desses alimentos. Desta forma, 

a norma é um auxílio para as organizações detetarem elementos no seu sistema que 

necessitem sofrer alterações, para que seja possível demonstrar a sua capacidade de 

controlar o risco de segurança alimentar.  

Conclui-se que para empresas que tenham o objetivo de ter um SGSA mais focado, 

coerente, integrado e mais exigente do que o que o que é pedido por lei, este referencial 

é definitivamente o adequado (ISO, 2022). 

A norma apresenta também a seguinte nova estrutura: âmbito; referências normativas; 

termos e definições; contexto da organização; liderança; planeamento; suporte; 

operações; avaliação do desempenho; melhoria do sistema de gestão alimentar.  

A norma especifica requisitos que permitem planear, implementar, operar, manter e 

atualizar o SGSA destinado a fornecer produtos que, de acordo com a utilização 

prevista, são seguros para o consumidor.  

Para além disso, a norma também avalia e analisa os requisitos do cliente e revela a 

conformidade com os requisitos relativos à segurança alimentar ajustados mutuamente, 

com o objetivo de melhorar a satisfação do cliente.  

A Novadelta tem implementada a BS EN ISO 22000:2018, versão inglesa da norma, 

uma vez que ainda não foi publicada a versão da nova norma em português pelo IPQ e, 

portanto, a empresa decidiu implementar a versão inglesa da norma.  

 

FSSC 22000 

O sistema Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) é um programa de 

certificação de origem holandesa, que foi desenvolvido por uma fundação sem fins 
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lucrativos, com um esquema de gestão independente que se evidencia pela sua 

transparência, colocado à disposição todas as informações no seu site (FSSC 22000, 

n.d.). 

O esquema FSSC 22000 tem como base os padrões ISO internacionais e independentes, 

reconhecidos e aceites pelo Global Food Safety Iniciative (GFSI), estando este centrado 

na segurança alimentar de toda a cadeia alimentar, desde os ingredientes e materiais que 

estão em contacto com os alimentos, até ao produto final destinado aos consumidores, 

seja de origem animal ou vegetal (FSSC 22000, n.d.). 

A FSSC 22000, esquema normativo que resulta de uma combinação entre a ISO 

22000:2005, a PAS 220:2008 e os requisitos regulatórios e do cliente, foi aprovada e 

reconhecida pelo GFSI em maio de 2009 como uma referência mundial para a gestão da 

segurança alimentar. Deste modo, o resultado é uma norma internacional auditável, que 

especifica os requisitos para sistemas de gestão da segurança de alimentos por meio da 

incorporação de todos os elementos de Boas Práticas de Fabrico e Análise de Perigos e 

PCC’s juntamente com um sistema de gestão abrangente. Os requisitos abrangidos neste 

sistema são os detalhados para o estabelecimento, implementação e manutenção dos 

programas de pré-requisitos necessários para o controlo de riscos nos processos de 

produção de alimentos (Sansawat, & Muliyil, 2009). 

Toda a empresa que pretenda a certificação FSSC 22000 deve possuir um SGSA 

desenvolvido, implementado e mantido de acordo com a norma ISO 22000:2005. Para 

tal, as condições operacionais devem estar especificadas, documentadas e verificadas 

(Dzwolak, 2019). 

De acordo com Sansawat, & Muliyil, (2009), os requisitos deixam de ser genéricos e 

passam a ser especificados e, para além das suas especificações, a certificação FSSC 

22000 junta requisitos adicionais relacionados com a gestão de serviços e materiais 

comprados, rotulagem dos produtos, defesa dos alimentos, mitigação de fraude 

alimentar, uso de logótipo, gestão de alérgenos, monitoramento ambiental, formulação 

de produtos, transporte e entrega, armazenamento e armazém, controlo de perigos e 

medidas para prevenir a contaminação cruzada, verificação de pré-requisitos, 

desenvolvimento de produtos, estado de saúde e requisitos para organizações com 

certificação multisite. 
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Na Novadelta, este esquema normativo foi certificado em 2016, tendo em vista uma 

perspetiva de melhoria contínua.  

A FSSC especifica os requisitos para um SGSA, de forma a permitir uma organização 

envolvida na cadeia alimentar. Deste modo, planeia, implementa, opera, mantem e 

atualiza o SGSA que fornece produtos e serviços que são seguros, de acordo com o uso 

pretendido, incluindo os processos necessários e as suas interações, com base nos 

requisitos da norma (FSSC 22000, n.d.). 

 

1.4. Sistema de Gestão da Segurança Alimentar na Novadelta  

A Novadelta demonstra, desde sempre, preocupação com a segurança dos produtos que 

disponibiliza aos seus clientes. E foi assim que, em 1999, implementou o sistema 

HACCP, que é revisto anualmente ou sempre que há alterações de layout, equipamento, 

processos ou matérias primas. No caso do extrato de café líquido, como foram alterados 

os materiais de embalagem, houve a necessidade de rever e atualizar o plano HACCP. 

Em 2003, a empresa adotou como estratégia certificar o sistema de HACCP pela norma 

DS 3027:2002, uma vez que esta norma ainda não existia até ao momento. Esta norma 

descreve os elementos de um sistema da qualidade baseado nos princípios do sistema 

HACCP e tem como principal objetivo ajudar as empresas a focar-se nas fases do 

processo e nas condições da produção que são essenciais para a segurança alimentar. 

Deste modo, as empresas estabelecem, documentam e mantêm um sistema HACCP, de 

forma a garantir que os seus produtos não provoquem danos aos consumidores.  

Foi no ano de 2005 que a NP EN ISO 22000:2005 surge então, norma essa direcionada 

para a segurança alimentar. Um ano depois, a empresa procede ao reajuste do sistema, 

de forma a incluir todos os requisitos da norma e proceder à sua certificação.  

Devido ao facto das exigências de segurança alimentar serem cada vez maiores, os 

consumidores exigem responsabilidades a todos os intervenientes da cadeia alimentar. 

Deste modo, tanto os fornecedores de alimentos como os clientes procuram estratégias 

que sejam eficazes para transmitir segurança no momento do consumo, sendo as 

exigências mútuas contínuas.   

Em 2007, a empresa sentiu necessidade de adequar o sistema existente e integrar alguns 

dos requisitos da Norma BRC – Global Standart Food e International Featured 
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Standards, de forma a satisfazer as exigências transmitidas por alguns clientes e, do 

mesmo modo, aumentar o grau de segurança dos seus produtos.  

Numa perspetiva de melhora contínua, em 2016, a Novadelta certificou-se no esquema 

normativo FSSC 22000, reconhecido pela GFSI. 

O SGSA na Novadelta é auditado todos os anos por uma entidade externa e 

independente que verifica a conformidade com todos os requisitos.  

O SSA da empresa complementa o atual controlo de qualidade, realizado 

essencialmente através de colheitas de amostras de matérias-primas, produtos 

intermédios e finais e da posterior análise para confirmação dos parâmetros fixados 

legalmente, permitindo:  

 Planear, implementar, operar, manter e atualizar um SGSA destinado a fornecer 

produtos que de acordo com a utilização prevista, são seguros para o nosso 

consumidor; 

 Demonstrar a conformidade com os requisitos estatuários e regulamentares 

aplicáveis à segurança alimentar; 

 Avaliar e apreciar os requisitos do cliente e demonstrar a conformidade com os 

requisitos relativos à segurança alimentar acordados mutuamente, de modo a 

melhorar a satisfação do cliente; 

 Comunicar eficazmente as questões relativas à segurança alimentar, aos seus 

fornecedores, aos clientes e às partes interessadas mais relevantes na cadeia 

alimentar; 

 Assegurar que atua em conformidade com a sua política declarada sobre 

segurança alimentar; 

 Demonstrar esta conformidade junto das partes interessadas mais relevantes.  

Um bom desempenho na implementação do SGSA leva a ganhos económicos, uma vez 

que reduz os custos da não qualidade, reduz os riscos alimentares e as suas 

consequências na opinião pública e faz aumentar as vantagens devido à fidelização do 

consumidor, que cada vez se demonstra mais preocupado com a qualidade dos 

alimentos que consome (Novadelta, Lda., 2022).  
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2. A Embalagem na Indústria Alimentar 

De acordo com o Decreto-Lei nº 366/A-97 de 20 de dezembro, define-se como 

“«Embalagem» todos e quaisquer produtos feitos de materiais de qualquer natureza 

utilizados para conter, proteger, movimentar, manusear, entregar e apresentar 

mercadorias, tanto matéria-prima como produtos transformados, desde o produtor ao 

utilizador ou consumidor, incluindo todos os artigos «descartáveis» utilizados para os 

mesmos fins”. 

A embalagem destinada a alimentos tem como principais funcionalidades o 

armazenamento, o transporte, a distribuição, a venda e o consumo final de produtos 

alimentares. A embalagem é um meio de acondicionamento extremamente importante 

para o alimento, porque este permanece no seu interior desde o momento em que sai de 

produção até ao seu consumo final, acompanhando o produto durante todo o seu tempo 

de vida útil. Deste modo, a conservação oferecida pela embalagem é um fator 

fundamental, porque deve prolongar o tempo de vida útil do alimento, mantendo as suas 

características físicas, químicas, microbiológicas e organoléticas. 

Uma das suas principais funções é garantir a proteção dos alimentos contra agressões 

externas provocadas pelo transporte, armazenamento e distribuição. Portanto, cada tipo 

de material de embalagem oferece diversas propriedades mecânicas que garantem os 

requisitos de resistência exigidos à embalagem em todas as etapas e, como tal, o seu 

controlo é fundamental (Sohail et al., 2018). 

 

2.1. Origem da Embalagem  

Durante os tempos mais primitivos, as pessoas eram autossuficientes, consumindo os 

alimentos que iam encontrando, não havendo a necessidade de embalagens para 

armazenamento ou transporte (Ferreira, Silva, & Madeira, 2019).  

Com a mudança de um estilo de vida nómada para um estilo mais sedentário, começou 

a haver a necessidade de adquirir materiais que armazenassem os alimentos. 

Inicialmente, as embalagens eram fornecidas pela natureza, podendo ser bexigas, peles, 

estômagos de animais, chifres, cabaças e plantas, até que o Homem começou a dominar 

a arte de fabrico, começando por fazer cestos a partir de fibras vegetais e mais tarde 
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recipientes em argila e metais, realizando outras formas de embalagens (Ferreira et al., 

2019).  

A Revolução Industrial trouxe o desenvolvimento de novos processos de fabrico, assim 

como novos materiais. Embora inicialmente muitos deles não fossem destinados a 

produtos alimentícios, com a adaptação natural ao longo do tempo tornaram-se úteis 

como materiais de embalagens para alimentos (Ferreira et al., 2019).  

Em 1907 ocorreu um grande avanço na Era Moderna, quando Leo Baekeland criou o 

primeiro plástico termoendurecível, feito à base de resina sintética. Após esse avanço, 

os plásticos sintéticos, provenientes de combustíveis fósseis, começaram a evoluir. Foi 

desde então que os mais diversos tipos de plásticos da atualidade começaram a surgir 

(Knight, 2014).  

A utilização de polímeros instalou-se no quotidiano durante o período da Segunda 

Guerra Mundial, devido à grande necessidade que existia de criar recipientes para 

transportar alimentos para os militares, tais como rações de combate. Devido às suas 

características multifuncionais, duráveis, resistentes, leves e de baixo custo dos 

plásticos. a partir dos anos 50, o uso dos diferentes tipos de plástico alcançou todos os 

segmentos da indústria alimentar, mantendo-se nos dias de hoje (Knight, 2014).  

Porém, de acordo com Susan Freikel, a partir do século XX, começaram a surgir 

problemas derivados da sua utilização, quando a presença de diversos componentes 

tóxicos na corrente sanguínea de pacientes foi descoberta por cientistas. Esses 

problemas estão maioritariamente associados à maneira como o material é produzido, 

utilizado ou como desfazemos dele (BBC, 2022).  

 

2.2. Embalagens e Projetos Sustentáveis da Novadelta  

A Novadelta, através da implementação de um programa de gestão de resíduos urbanos 

interno, procura contribuir para um melhor ambiente, minimizando a produção de 

resíduos e assegurando a maximização das quantidades enviadas para reciclagem, com 

o intuito de reduzir a pegada de carbono (Novadelta, Lda., 2021). 
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A hierarquia da política de gestão de resíduos da empresa começa pela prevenção, 

seguindo-se a minimização/redução, reciclagem, valorização energética e, por fim, a 

deposição em aterro (Novadelta, Lda., 2021). 

Devido ao surgimento da pandemia provocada pela Covid-19, a população deixou de 

frequentar cafés, comprando as próprias cápsulas e aumentando o consumo da bebida 

em casa. Tudo isso, aumentou o número de resíduos comparativamente com 2019, 

sendo de 48 % o aumento de resíduos de papel e cartão e 47,5 % o aumento de resíduos 

de embalagens compositivas (Novadelta, Lda., 2021). 

O aumento da produção de cápsulas teve uma forte incidência na quantidade de 

materiais associados ao seu acondicionamento, não sendo por isso esse aumento de 

resíduos refletido na quantidade produzida de café e sucedâneos (Novadelta, Lda., 

2021). 

Porém, nem todos os materiais fizeram subir a percentagem de resíduos. Em 2020 

registou-se uma significativa redução, de 67,4 %, dos resíduos de plástico, face a 2019.  

Esta redução deve-se, principalmente, à reutilização do plástico filme de 

acondicionamento das cápsulas para efeitos de sacos de resíduos (lixo comum) e ao 

facto de alguns plásticos serem encaminhados como mistura de embalagens (Novadelta, 

Lda., 2021). 

Devido à sua crescente preocupação a nível ambiental, a Delta Q criou o seu próprio 

sistema de reciclagem de cápsulas, de modo a minimizar a pegada ecológica 

(Novadelta, Lda., 2021). 

Esse sistema, de nome ReciQla, consiste numa recolha seletiva de cápsulas e tratamento 

desses resíduos e aplica-se a cápsulas Delta Q e Qo, elaboradas a partir de materiais 100 

% naturais, renováveis e totalmente isentas de plástico. As cápsulas podem ser 

recolhidas nas lojas Delta Q, nos 24 departamentos da Delta em Portugal e através das 

entregas da loja online da Delta (Novadelta, Lda., 2022).  

Para além da vertente das embalagens, existe a preocupação de aproveitar os resíduos 

gerados pela produção de bebida de café, como é o caso das borras. A produção de 

cogumelos é um projeto que visa o aproveitamento das borras, tentado ao máximo 

evitar o acumulo de resíduos e, ao mesmo tempo, produzindo-se um novo ciclo de vida 

(Nãm, 2020). 
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Todo o processo inicia com a extração de um café. As borras são recolhidas em 

recipientes próprios, recorrendo a um método de aproveitamento que se inicia quando a 

água quente, na extração do café, passa pelo café, limpando desta forma a borra. A 

Delta responsabiliza-se por recolher as borras que são desperdiçadas nesses cafés. A 

preparação de cafés apenas utiliza 1 % da sua biomassa, sendo que os restantes 99 % 

são considerados desperdício (Nãm, 2020).  

A Nãm é a empresa que recebe as borras e as transforma em cogumelos frescos e 

orgânicos. As borras são consideradas um substrato limpo e rico em nutrientes, sendo 

ótimas para os cogumelos (Nãm, 2020).  

Para além de se aproveitarem as borras para a produção de cogumelos, após o seu 

crescimento e colheita, o composto resultante transforma-se num fertilizante orgânico 

que é entregue em quintas locais para ajudar os agricultores. Desta forma, esse 

fertilizante vai dar início a um novo ciclo para produção de frutas e legumes (Nãm, 

2020).  

Ao longo dos anos, a Delta tem desenvolvido muitos projetos sustentáveis, tal como 

referido anteriormente e a criação de embalagens e outros utensílios para utilização 

própria são um deles. Os tradicionais copos de plástico foram substituídos por copos de 

cartão, assim como os sticks de plástico para mexer o café foram substituídos por sticks 

de madeira. Ambos os utensílios geram grandes quantidades de resíduos por ano e, 

deste modo, o cartão e a madeira são materiais menos poluentes para o ambiente, 

devido ao seu número reduzido de compostos químicos, comparativamente com os 

plásticos, e o seu tempo de degradação é bastante inferior.  

 

2.3. As Embalagens de Delta Fast  

Para que possa ser comercializado, tal como qualquer outro género alimentício, o 

extrato de café líquido é embalado em condições de higiene e segurança alimentar. As 

suas embalagens têm a capacidade de dois e 650 litros, sendo destinadas à hotelaria e a 

indústrias transformadoras, respetivamente. 

Inicialmente, as embalagens de maior capacidade eram de 1 000 litros e eram 

compostas maioritariamente por polietileno de alta densidade. As mais pequenas sempre 

tiveram capacidade de dois litros, sendo compostas por plástico metalizado, ou seja, um 
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material composto por três camadas. A camada exterior é de polietileno tereftalato 

(PET), a do meio é alumínio e a interior é polietileno de baixa densidade (PEBD).  

Em 2016, a empresa decidiu reformular os materiais das embalagens de maior 

capacidade, reduzindo a sua capacidade para 650 litros e adaptando os materiais, de 

forma a que fossem os mesmos das embalagens destinadas à hotelaria. Como forma de 

suporte e proteção, as embalagens primárias são protegidas por embalagens secundárias 

de cartão canelado. 

No texto abaixo encontra-se uma breve descrição dos materiais das embalagens antigas 

e das recentes, assim como as suas vantagens e os seus inconvenientes para o produto. 

No final, será elaborada uma breve análise crítica e conclusão acerca de qual o material 

que melhor se adequa ao produto em termos de qualidade e de benefícios para a saúde 

do consumidor. 

 

2.3.1. Antigos Depósitos de Polietileno de Alta Densidade 

Os antigos depósitos para armazenamento de extrato de café líquido apresentavam 

forma quadrada e capacidade de 1 000 litros, sendo o seu material polietileno de alta 

densidade (PEAD). 

O polietileno é um dos polímeros plásticos mais utilizados e conhecidos pelo 

consumidor, sendo, por isso, o polímero plástico usado em maior volume em todo o 

mundo. O principal motivo da sua enorme utilização é o seu baixo custo, a sua gama de 

propriedades versáteis e a facilidade com que pode ser processado nas mais diversas 

formas de embalagem (Tice, 2003). 

O PEAD é produzido a pressões muito próximas à atmosférica e com recurso a 

catalisadores organometálicos. A utilização de tetracloreto de titânio e trietilalumínio 

como catalisador possibilita a polimerização à pressão atmosférica e a temperaturas de 

50º a 75º C. Para que as propriedades elétricas do polímero não sejam afetadas é 

necessário que o catalisador seja eliminado. Também o resíduo de titânio deve ser 

removido através da adição de ácido clorídrico gasoso e com posterior lavagem e 

filtração da resina (Jorge, 2013).  

Este tipo de plástico apresenta como propriedades uma ótima resistência à tração e aos 

choques exteriores. Quando comparado com o PEBD, este material apresenta menor 
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flexibilidade, é mais opaco quando a sua produção é feita por extrusão e sopro, a sua 

resistência química é maior, mas a permeabilidade ao vapor de água e ao oxigénio é 

menor. Possui boa barreira à humidade, média barreira a gorduras e medíocre barreira a 

gases. Outras características do PEAD é o facto de ser um material relativamente leve, 

inquebrável e reciclável (Jorge, 2013). 

O PEAD é um material de embalagem que representa um grande inconveniente, que se 

pode tornar prejudicial para a saúde do consumidor. A migração de substâncias 

presentes no plástico para os alimentos em contacto com a embalagem é um dos 

maiores problemas deste tipo de plástico. As substâncias que podem migrar para os 

alimentos são polímeros de baixo peso molecular, monómeros residuais e outros 

aditivos utilizados no processo de fabricação, cujas quantidades de migração dependem 

do tipo de alimento ou bebida e da temperatura e tempo de contacto com os géneros 

alimentícios (Jorge, 2013). 

De acordo com Tice (2003), a migração para alimentos líquidos é maior do que para 

alimentos sólidos, principalmente secos. Portanto, neste caso, é de salientar que o 

produto em estudo é líquido, sendo uma bebida que, quando em contacto com este tipo 

de embalagem, poderá sofrer migrações por parte de substâncias como as referidas 

anteriormente. O autor salienta também que substâncias hidrofílicas, que possuem 

afinidade com moléculas de água e são solúveis nas mesmas, tendem a migrar para 

alimentos com elevado teor de humidade, como é o caso do extrato de café líquido.  

Estas migrações ocorrem facilmente porque este tipo de plástico apresenta um ponto de 

fusão muito baixo, entre 132º C, quer isto dizer que bastam estas temperaturas para que 

o plástico derreta e se funda com os alimentos em contacto.  

 

2.3.2. Atuais Depósitos de Tripla Camada 

As novas embalagens adquiridas pela empresa para exportação do produto são 

constituídas pelo mesmo material das embalagens já existentes destinadas à hotelaria. 

São embalagens flexíveis constituídas por três camadas muito finas, de diferentes 

materiais, sendo a camada exterior de PET, a camada do meio de alumínio e a camada 

interior de PEBD.  
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A embalagem, designada de depósito (por representar grandes dimensões), é sustentada 

por uma caixa de cartão canelado, com 125 cm de altura, 114 cm de largura e 114 cm de 

profundidade, para que o seu transporte e acondicionamento sejam possíveis. 

 

Embalagens Flexíveis  

As embalagens flexíveis são formas de embalamento cujo formato dependem da forma 

física do produto acondicionado no seu interior. São feitas de filmes plásticos finos e 

flexíveis e têm a capacidade de embalar e selar hermeticamente os alimentos (Jorge, 

2013). 

Os materiais flexíveis devem representar propriedades mecânicas especiais, como a 

característica de selagem por pressão fria ou quente, protegendo os alimentos de agentes 

internos e externos. Tal como o nome indica, estes materiais destacam-se pela elevada 

flexibilidade que oferecem ao dimensionamento das suas propriedades e pela relação 

embalagem/quantidade de produto acondicionado (Jorge, 2013). 

Geralmente, nenhum filme flexível é totalmente eficaz contra a passagem de gases e de 

vapor de água para o seu interior, mas cada material, quando combinados entre si, em 

função das suas caraterísticas, contribuirá para a estrutura da embalagem formada, 

constituirá uma barreira específica a cada fator extrínseco e irá conferir benefícios 

adicionais, como maior durabilidade e rigidez. Resumindo, a soma do efeito das três 

camadas juntas será maior do que se cada um dos materiais atuar isoladamente (Jorge, 

2013). 

 

Polietileno Tereftalato (PET) 

PET é um tipo de plástico fabricado pela reação de etilenoglicol e ácido tereftálico.  

Como material de embalagem, o PET é uma excelente barreira a gorduras e média 

barreira a gases e à humidade, a sua resistência à tração, ao impacto e à perfuração é 

muito alta, quanto às propriedades óticas apresenta excelente transparência e a sua gama 

de temperaturas varia entre – 40º a 220º C. Esta gama de temperaturas permite que o 

material seja ideal para tratamentos térmicos e para utilização para congelação (Jorge, 

2013). 
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Apesar da sua temperatura de fusão ser mais elevada do que a de outros tipos de 

plástico, este material apresenta uma desvantagem. Quando funde, o PET flui como um 

líquido, em vez de se transformar num polímero viscoso, o que torna a sua formação e 

vedação mais complicada. Por isso, quando produzido, o seu processamento tem se ser 

feito com muita cautela (Shin, & Selke, 2014). 

Em comparação com outros tipos de polímeros plásticos, como é o caso do polietileno 

de alta densidade, o seu custo é mais elevado, contudo, o desempenho e qualidade que 

oferece ao produto é maior (Shin, & Selke, 2014).  

 
 
Alumínio  

Quanto ao alumínio, é um material que oferece excelentes condições de armazenamento 

de alimentos, devido às suas boas propriedades de conservação (Passarinho, 2018). 

O alumínio é 100 % impermeável à água, à luz e ao oxigénio, sejam quais forem as 

espessuras que o material apresente. A sua produção pode ser efetuada com folhas de 

espessura muito fina, o que torna as embalagens muito leves e, consequentemente, o 

material e a energia necessários para a sua fabricação serão muito menores, o que faz 

com que a pegada ecológica seja mais reduzida. O material não é favorável à presença 

de bactérias e, portanto, não proporciona o seu crescimento (Passarinho, 2018). 

A sua gama de temperaturas é muito alargada e o alumínio não revestido não reage com 

a maioria dos alimentos, sendo as migrações específicas muito baixas (Passarinho, 

2018). 

Todas estas propriedades do alumínio proporcionam um prolongamento da vida útil dos 

alimentos, mantendo igualmente as características organoléticas dos alimentos 

(Passarinho, 2018). 

 

Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) 

O PEBD é um tipo de plástico que é obtido através da polimerização de etileno, a 

temperaturas de 100º a 300º C e a pressões de 1 000 a 3 000 atmosferas. O oxigénio é 

um dos principais catalisadores, devendo a sua concentração rondar os 0,05 a 0,06 %. 
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Em reatores, é formado o polímero ramificado e de baixa densidade, sendo a sua 

densidade mais elevada quanto menor for a temperatura aplicada (Jorge, 2013). 

O polímero é utilizado largamente para filmes na indústria das embalagens, devido  

às suas versáteis propriedades. É um material macio, extremamente flexível e de 

aparência turva e possui boa resistência química, rigidez e força, devido à sua 

cristalinidade. Quando apresenta igual densidade e espessura, a sua resistência ao 

impacto, à tração, à perfuração e ao alongamento aumenta (Goswami, & Mangaraj, 

2011).  

É uma boa barreira ao vapor, mas é fraca barreira a gases como o oxigénio e o dióxido 

de carbono e a muitos compostos de odor e sabor. Apresenta boa resistência à maioria 

dos solventes e é permeável a gorduras (Goswami, & Mangaraj, 2011). 

O PEBD apresenta o inconveniente de apresentar uma temperatura de fusão mais baixa 

que a do polietileno de alta densidade, que se encontra entre 110º e 115º C (Goswami, 

& Mangaraj, 2011). 

  

Cartão Canelado como Embalagem Secundária 

O cartão canelado é composto por uma estrutura formada por várias camadas lisas e 

onduladas, unidas com uma cola. As camadas lisas são fabricadas por uma fibra vegetal 

(kraftliner) e por um material reciclado (testliner). Estes dois materiais conferem rigidez 

à embalagem, resistência ao rebentamento e ao rasgamento e são suporte para impressão 

de texto ou imagens. A camada ondulada é produzida com um material semi-químico 

(fibra vegetal) e por um material reciclado que conferem resistência ao esmagamento, 

ao choque e à compressão. A cola que une as camadas é à base de amido adicionada de 

soda cáustica e bórax, que garante a estabilidade de toda a estrutura da embalagem 

(Fefco, 2022).  

De acordo com Fefco (2022), a embalagem de dois litros é acondicionada em caixas de 

cartão canelado de dupla face, que se encontra na figura 1, e os depósitos de 650 litros 

são colocados em caixas de cartão canelado triplo, tal como a que está representada na 

figura 2.  

Quando as embalagens são projetadas, devem ser consideradas as dimensões, peso, 

forma e tipo de produto alimentar a acondicionar e se existe ou não contacto entre a 
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embalagem e o alimento. O projeto e a construção das caixas devem igualmente 

prevenir a resistência ao empilhamento e a caixa deve ser projetada para a sua função de 

venda e prever as operações de enchimento (Ferreira et al., 2019).  

O cartão é um material que pode ter como destino final a reciclagem, a incineração para 

recuperação energética, a compostagem ou a deposição em aterro. Quando é reciclado, 

o papel é separado do lixo e enfardado em prensas, sendo encaminhado a aparistas, que 

classificam as aparas e vendem para as fábricas de papel como matéria prima (Jorge, 

2013). 

As fibras de cartão podem ser recicladas, em média, até cinco vezes. Este processo pode 

levar a uma economia de 75 % em termos energéticos e 50% da água de processo, assim 

como a uma redução da poluição atmosférica e recursos naturais, como a madeira 

(Jorge, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta as características e propriedades de cada material de embalagem 

anteriormente referido e detalhadamente descrito, verifica-se que todos representam 

vantagens e inconvenientes para qualquer que seja o alimento que seja acondicionado. 

Fazendo-se uma análise comparativa entre o PEAD e o PEBD, constata-se que o PEBD, 

apesar de ser uma fraca barreira a gases, como o oxigénio e o dióxido de carbono, 

Figura 1: Embalagem secundária 
de cartão canelado de dupla face 

Figura 2: Embalagem secundária de 
cartão canelado triplo 
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consegue superar o PEAD. Para além da melhor barreira a gases, a barreira ao vapor de 

água e a gorduras é igualmente mais elevada.   

Contudo, a temperatura de fusão do PEAD é mais elevada, o que quer dizer que existe 

um risco mais elevado de ocorrerem migrações de compostos químicos para o alimento 

em PEBD.  

Quanto ao PET, conclui-se que entre – 40º e 200º C não ocorre o perigo de fusão, ou 

seja, este material é bastante resistente tanto a temperaturas baixas como elevadas.  

O alumínio, pela sua descrição, verifica-se que é o material que apresenta mais 

vantagens e menos inconvenientes. Uma das vantagens que mais se destaca é o facto de 

ser um material pouco favorável à presença de bactérias e ao seu crescimento. 

Portanto, através de toda a análise dos materiais de embalagem, pode concluir-se que 

apesar de alguns inconvenientes que os materiais das novas embalagens (depósitos) 

apresentam, assim como a possibilidade de custos de aquisição mais elevados, são os 

mais adequados para o embalamento do extrato de café líquido. 

Tal como referido anteriormente, a soma do efeito dos três materiais juntos na 

embalagem triplex será maior do que se cada material atuasse isolado. Por isso, alguma 

propriedade que não se verifique em algum dos três materiais, existe um outro que irá 

atuar e reforçar todas as outras propriedades.  

O cartão canelado é mais um reforço para que a embalagem se torne ainda mais segura 

em todo o percurso até que o produto alimentar chegue ao consumidor.  

 

3. Materiais e Métodos 

O desenvolvimento prático deste trabalho teve por base diversos materiais e métodos, os 

quais representaram um importante papel na recolha de dados para cada ponto 

desenvolvido no trabalho.  

Começou por se efetuar uma análise de documentação e legislação da empresa, tais 

como o PPR da Novadelta, que se encontra documentado no Manual de BPHF e 

abrange os requisitos que constam no Regulamento (CE) nº 178/2002 e no Regulamento 

(CE) nº 852/2004. 
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Foi feito um questionário aos colaboradores da empresa no âmbito da segurança 

alimentar, uma vez que que são estes que estão em contacto direto com os produtos e, 

assim, consegue-se ter uma noção das suas dúvidas ou dificuldades acerca do tema e das 

tarefas que desempenham.  

Foi aplicada a Lista de Verificação do Cumprimento das BPHF ao longo das visitas à 

fábrica, nomeadamente na área do Delta Fast (extrato de café líquido), de modo a 

averiguar se as BPHF estavam a ser cumpridas por parte dos colaboradores.  

Foi desenvolvido o plano HACCP para a linha de extrato de café líquido, ao longo das 

visitas à fábrica, para o qual foi estabelecida a Equipa de Segurança Alimentar (ESA), 

as características do produto, o seu uso pretendido, foi elaborado o fluxograma, foi feita 

a identificação de perigos associados a cada fase, das medidas de controlo e níveis de 

aceitação, foi aplicada a árvore de decisão para identificação de PCC’s  e/ou Pré-

Requisitos Operacionais (PRO’s), o estabelecimento de sistemas de monitorização e 

estabelecimento de ações corretivas, os procedimentos de verificação do sistema, o 

sistema de rastreabilidade, o estabelecimento de registos e documentação e a revisão do 

plano.  

Foi elaborada uma caracterização do extrato de café líquido através da comparação de 

resultados de boletins de análises dos últimos três anos, efetuadas por laboratórios 

externos à Novadelta.  

Por último, foram realizadas análises laboratoriais a alguns tipos de cafés, Arábica e 

Robusta, de diferentes origens geográficas. Ao contrário das análises mencionadas 

anteriormente, estas foram realizadas no Laboratório da Qualidade da Novadelta. Estas 

análises tiveram como objetivo a comparação entre os vários tipos de café, de forma a 

verificar as diferenças que existem entre ambos e, da mesma forma, como essas 

diferenças podem influenciar as características organoléticas das bebidas. Uma vez que 

se trata de um produto extraído do café, considerou-se efetuar estas análises, uma vez 

que o café é a matéria prima principal deste trabalho.  
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3.1. Análise de Documentação e Legislação da Empresa 

Programa de Pré-Requisitos (PPR) 

A Novadelta possui um PPR, que inclui os requisitos que constam na regulamentação 

vigente na empresa (Regulamento (CE) nº 178/2002 e Regulamento (CE) nº 852/2004), 

códigos de práticas e diretrizes para o setor, assim como requisitos do cliente.  

O PPR foi elaborado e organizado de acordo com a BS EN ISO 22000:2018 e está 

documentado no Manual de BPHF, o qual foi verificado e validado. 

O manual é composto por uma parte introdutória, objetivo e campo de aplicação, por 

definições importantes e pelos seguintes tópicos, que se destinam aos manipuladores de 

alimentos e aos colaboradores que intervêm em alguma das fases de produção: 

construção e disposição dos edifícios; layout das instalações e áreas de trabalho; 

serviços de ar, água e energia; resíduos; aptidão, limpeza e manutenção dos 

equipamentos; gestão dos materiais comprados; medidas para prevenir a contaminação 

cruzada; limpeza e desinfeção; controlo de pragas; higiene pessoas e instalações dos 

trabalhadores; reprocessamento; procedimentos para retirada de produtos; 

armazenamento; informação de produto e advertências ao consumidor, defesa 

alimentar; bio vigilância e bioterrorismo, de acordo com a norma. 

 

Requisitos Adicionais: 

De acordo com os requisitos adicionais à FSSC (FSSC 22000, 2020):  

Gestão de Serviços:  

A empresa deve ter a certeza que, caso utilize serviços de análise de laboratório externo 

para a realização de testes, com vista a verificar e/ou validar a segurança alimentar, 

estes sejam feitos num laboratório que seja competente e que tenha a capacidade de 

produzir resultados claros, utilizando métodos de testes validados e melhores práticas. 

Rotulagem de Produtos: 

A empresa deve garantir que o produto acabado seja rotulado consoante os requisitos 

legais e regulamentares que se aplicam à segurança dos alimentos no país de venda 

pretendido. 
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Food Defense: 

Deve existir um procedimento documentado em vigor na empresa, para que se realize 

uma avaliação para identificar e avaliar as potenciais ameaças e desenvolver e 

implementar medidas de mitigação para ameaças significativas. 

Deve possuir também um plano de defesa alimentar documentado que indique as 

medidas de mitigação relativas aos processos e produtos no âmbito da SGSA da 

organização. Esse plano de defesa dos alimentos deve ser apoiado pelo SGSA da 

organização e deve cumprir a legislação aplicável e ser mantido anualmente. 

Prevenção contra a Fraude Alimentar: 

A empresa deve ter implementado um procedimento para que seja realizada uma 

avaliação de possíveis vulnerabilidades de fraude alimentar e para desenvolver e 

implementar medidas de mitigação para ameaças significativas. 

Além disso, deve possuir um plano de mitigação de fraude alimentar, onde estejam 

explícitas as medidas de mitigação relativas aos processos e produtos no âmbito 

alimentar, devendo este cumprir a legislação aplicável e deve-se manter atualizado. 

Gestão de Alergénios: 

Deve haver um plano de gestão de alergénios na empresa que faça uma avaliação de 

risco, tendo em conta todas as potenciais fontes de contaminação cruzada de alergénios 

e as medidas de controlo para reduzir ou eliminar o risco de contaminação cruzada. 

Monitorização do Ambiente: 

Deve existir um programa de monitorização ambiental baseado no risco, um 

procedimento documentado para avaliar a eficácia dos controlos que são feitos para 

prevenir a contaminação a partir do local de fabricação, assim como a avaliação dos 

controlos microbiológicos e alergénios presentes e devem ser elaborados dados das 

atividades de monitorização, incluindo uma análise regular de tendência.  

 

3.2. Questionário aos Colaboradores 

O questionário consiste numa técnica de recolha de dados que, consoante o que for a ser 

tratado, será por meio de um conjunto estruturado de questões, de forma a obter 
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respostas de uma determinada população em estudo. Deste modo, o questionário é um 

meio que permite inquirir um número significativo de indivíduos, através da 

quantificação de dados obtidos, sendo este estruturado (Sá, Costa, & Moreira, 2021). 

Assim, sendo o questionário um método de recolha de dados, este permite a obtenção de 

dados de análises quantitativas, quando associado a um método de amostragem. 

Destaca-se também por ser uma das técnicas de investigação apropriadas para estudos 

de grande escala, uma vez que podem incidir sobre opiniões ou informação factual, 

dependendo dos objetivos ou finalidades do estudo (Sá et al., 2021). 

Os questionários têm como objetivo a recolha de informação. Portanto, um questionário 

pode incidir sobre opiniões ou informação factual, pois depende do seu objetivo, 

embora todos os questionários envolvam a administração de perguntas a indivíduos (Sá 

et al., 2021).  

Nos processos em que é necessário tomar decisões ou avaliar determinadas variantes, é 

fundamental que se obtenha o máximo de informações sobre o meio que as envolve e, 

neste caso, o que se pretendeu exatamente foi avaliar a opinião e conhecimentos dos 

colaboradores da Novadelta, no âmbito da segurança alimentar. Desta forma, com a 

recolha de todas as respostas, é possível fazer uma melhoria contínua nos aspetos que 

foram questionados, assim como em todo o meio que esteja direta ou indiretamente 

relacionado com a segurança alimentar. Por outro lado, o questionário também é uma 

forma de demonstrar a importância que a segurança alimentar representa no modo como 

os operadores atuam, sendo uma forma de tentar corrigir determinadas incorreções 

praticadas pelos mesmos, assim como uma forma de esclarecimento de dúvidas ou 

desconhecimentos que estes demonstrem.  

Este método consistiu em elaborar um questionário destinado aos colaboradores da 

Novadelta, de forma a verificar e avaliar os seus conhecimentos sobre segurança 

alimentar. O questionário foi elaborado na plataforma Microsoft Forms, estando as 

perguntas disponíveis no apêndice 1.  
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3.3. Aplicação de Listas de Verificação do Cumprimento das Boas 

Práticas de Higiene e Fabrico 

O método foi utilizado durante as visitas à fábrica, na área do produto em estudo, e 

consistiu em aplicar a Lista de Verificação do Cumprimento das BPHF da Novadelta, 

elaborada pela responsável da ESA da empresa, para verificar na área fabril se as BPHF 

eram cumpridas por parte dos colaboradores e, por sua vez, verificar simultaneamente 

se os requisitos da Norma NP ISO 22000 estavam a ser cumpridos. 

Nas tabelas 1 e 2 é apresentado um exemplo da Lista de Verificação do Cumprimento 

das BPHF. A seguinte lista de verificação é apenas referente à área do produto em 

estudo, ou seja, do extrato de café liquido. 

 

Tabela 1: Lista de Verificação do Cumprimento das BPHF 

Área: Delta Fast 

Questões OK NOK 

Os impressos que se seguem, encontram-se devidamente preenchidos: 

- Relatório Semanal de Autocontrolo e Limpeza 

- Preparação de Material 

- Ficha de Intervenção do Operador 

  

Os produtos encontram-se devidamente identificados na área fabril? (lote, 

validade, fornecedor…) 

  

Os produtos encontram-se em estrados ou paletes, isto é, sem ser em 

contacto direto com o chão? 

  

Os materiais de manutenção e/ou peças encontram-se soltas na máquina ou 

em zonas que possam contaminar o produto? 

  

Os depósitos e/ou tapetes de abastecimento de produtos alimentares às 

máquinas encontram-se protegidos? 

  

Nos postos de trabalho encontram-se objetos de uso pessoal, tais como 

relógios, carteiras, telemóveis, medicamentos, alimentos…? 
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Tabela 2: Lista de Verificação do Cumprimento das BPHF (continuação) 

Área: Delta Fast 

Questões OK NOK 

Os colaboradores estão a usar adornos, tais como brincos, piercings, 

relógio, fio, anéis, unhas pintadas…) 

  

O fardamento está a ser utilizado: 

- Farda 

- Touca 

  

Encontram-se resíduos acumulados na zona?   

A separação de resíduos está a ser efetuada corretamente?   

Os armários de limpeza contêm os produtos de higiene definidos no plano 

de higienização? 

  

As vassouras e as pás encontram-se nos placards próprios para o efeito?   

O material de limpeza encontra-se isento de fita-cola e em bom estado, isto 

é, limpo, sem deficiências nas escovas, panos sem estarem rotos…? 

  

Os armários mistos e/ou outros têm divisórias e separações de modo a 

permitir a separação efetiva entre os diferentes tipos de produtos e 

materiais? 

  

Os armários encontram-se limpos e devidamente organizados? 

- Limpeza 

- Mistos e/ou outros 

  

Existem evidências de pragas, tais como fichas roídas, presença de 

excrementos, presença de pragas nas armadilhas? 

  

Estado do pavimento (Existência de pequenos fragmentos, que se possam 

tornar num perigo físico eminente). 

  

Grelhas de respiração ou outras partidas.   

Lâmpadas protegidas para evitar estilhaços em caso de quebra.   

Janelas protegidas com película aderente, para evitar estilhaços em caso de 

quebra. 

  

Tetos e paredes limpos, sem condensação e sem desprender partículas.   

Presença de lubrificantes de índole alimentar.   

Uso de paletes de plástico em produtos semiacabados.    
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3.4. Desenvolvimento do Plano HACCP 

Este método foi um dos mais importantes para a realização da dissertação e consistiu na 

elaboração de um plano HACCP para uma linha de produção de extrato de café líquido, 

conhecido como Delta Fast, seu nome comercial.  

O produto é relativamente recente na empresa, tendo sido inserido em 2016 e o seu 

primeiro ano foi exclusivamente para ensaios.  

O plano HACCP inicia-se na receção do extrato seco de café, que vem de Espanha, e 

termina na expedição do extrato de café líquido, que é apenas exportado para o 

estrangeiro.  

 

Equipa de Segurança Alimentar (ESA): 

A Novadelta possui uma ESA, que é um dos pilares fundamentais para que o SGSA 

tenha sucesso. A equipa é composta por nove membros, sendo essencial que estes 

possuam conhecimentos que lhes permitam resolver problemas de forma lógica e eficaz 

dentro da organização e apresentem soluções permanentes para esses problemas. É 

igualmente importante que tenham facilidade de comunicação a nível interno e externo.  

A equipa é composta por: 

 Administrador; 

 Diretor Industrial; 

 Gestor de Sistemas Integrados e Certificações; 

 Gestor de Produção; 

 Coordenador de Manutenção; 

 Gestor de Controlo e Análises; 

 Coordenador de Projetos de Inovação Produtiva;  

 Coordenador de Segurança Alimentar; 

 Técnico de Sistemas.  
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Características do Produto 

De forma a iniciar o plano HACCP, começaram por se definir as características do 

extrato de café líquido. Essas características encontram-se mencionadas na tabela 3.  

 

Tabela 3: Características do extrato de café líquido na Novadelta 

Características do Produto 

Produto Extrato de café líquido. 

Volume 
2 litros (pequenas embalagens); 

650 litros (depósitos).   

Ingredientes  
Água destilada; 

Extrato seco de café  

Condições de armazenamento 
Conservar em local seco, fresco e isento 

de odores fortes. 

Embalagem 
PET/alumínio/PEBD (triplex); 

Cartão canelado. 

Tempo de prateleira 
12 meses (depois de aberto, consumir de 

preferência no espaço de 2 meses).  

Local de venda Hotelaria e indústria transformadora. 

Instruções do rótulo 

Após cada utilização, guardar a 

embalagem fechada em local seco e 

resguardado da luz.  
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Uso Pretendido do Produto 

O produto será consumido pela população em geral na forma de bebida. 

O modo de preparação da bebida está indicado no rótulo. 

Contém cafeína, pelo que o seu consumo não é aconselhado a crianças, grávidas, 

pessoas sensíveis à cafeína, hipertensas e grupo dos imunodeprimidos.  

 

Elaboração do Fluxograma 

Após a identificação das características do produto e do seu uso pretendido, procedeu-se 

à elaboração do fluxograma do processo de produção do produto, o qual se encontra 

esquematizado na figura 3. A elaboração do fluxograma foi conseguida através de 

diversas visitas à fábrica, nomeadamente à linha de produção do produto.  
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Figura 3: Fluxograma do processo de produção de extrato de café líquido 

Legenda: 

Etapas do processo 

Nomenclatura de identificação dos documentos 

ND PF 03 – Novadelta Procedimento Funcional 03 

Resíduos  

Alimentação Manual  

Resíduos 

ND PF 03 – 
Gestão de 
Resíduos  

Material 
Subsidiário 

Expedição  

Paletização  

Armazenamento    
(T = ambiente)  

Estabilização  

Água      

Tratamento por 
osmose inversa   

Caldeira                  
(T = 90º C) 

Receção do extrato 
seco de café   

Misturadora 
(T = 90º C)  

Concentração           
(70º - 80º C)  

Embalamento manual  

Encartonamento  



45 
 

O processo começa pela receção do extrato seco de café (solúvel moído ou liofilizado) 

com um teor mínimo de 95 % (m/m) de matéria seca proveniente do café, contendo 

apenas substâncias resultantes da respetiva extração. O extrato seco de café chega de 

Espanha, em galeras devidamente fechadas e isentas de odores estranhos e de 

humidade. No seu interior, consta o produto dentro de sacos de plástico transparente, 

que vêm dentro de caixas de cartão. A extração do café é feita unicamente com água, 

como agente de extração.  

Antes de se iniciar a produção propriamente dita, é realizado um tratamento de osmose 

inversa à água que vai ser utilizada no processo, sendo colocada posteriormente numa 

caldeira a uma temperatura de 90º C.  

É de salientar que todo o processo é feito em sistema fechado e automático, sendo que o 

operador apenas adiciona o extrato seco de café no início do processo e se algo mais for 

necessário e apenas auxilia no embalamento.  

Inicialmente, o extrato seco de café é levado para a sala de produção, onde é colocado 

numa misturadora a 90º C, juntamente com a água destilada. As quantidades produzidas 

não são necessariamente sempre as mesmas, apenas a relação extrato seco de café/água 

tem de ser sempre igual. A percentagem de extrato seco corresponde a 42 % da mistura 

e a de água destilada corresponde a 58 %, cuja mistura deve resultar num líquido 

espesso. Na figura 4 encontra-se ilustrado o processo de mistura do produto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Processo de mistura do extrato seco de café com a 
água destilada 
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Concluída a etapa, caso a mistura obtida não apresente as características pretendidas 

pela empresa, é feita uma concentração. Essa etapa consiste na adição de mais extrato 

(caso a mistura esteja demasiado líquida) ou água destilada (caso a mistura esteja 

demasiado espessa), na qual as matérias primas são misturadas a temperaturas que 

podem variar entre 70º a 80º C. 

Assim que se obtenha a mistura pretendida esta é enviada pelo sistema para depósitos 

de inox onde permanece aproximadamente 48 horas, para que estabilize e possa ser 

embalada.  

Feita a estabilização, o produto é então embalado, sendo que a empresa efetua dois tipos 

de embalamento: embalagens de dois litros e depósitos de 650 litros.  

 

Identificação de perigos associados a cada fase, das medidas de controlo e níveis de 

aceitação 

Para reduzir ou eliminar os perigos para níveis aceitáveis, de forma a que seja garantida 

a produção de um alimento seguro, foi realizada uma análise para identificação desses 

mesmos perigos. Essa análise consistiu na verificação detalhada e posterior avaliação de 

cada etapa do fluxograma de fabrico, de modo a determinar os perigos que podem ser 

introduzidos e se existem medidas de controlo disponíveis para os mesmos. Assim, 

definiu-se uma lista de todos os perigos que ocorrem em todas as fases durante o 

processo.  

De acordo com Vasconcelos (2019), os perigos podem ser classificados em físicos, 

químicos ou biológicos: 

Define-se como perigo físico qualquer objeto que esteja presente nas matérias primas ou 

objetos que possam ser introduzidos nos alimentos durante o processo de produção ou 

até mesmo pelos seus manipuladores. São exemplos de perigos físicos materiais como 

madeiras, vidros, plásticos, metais, pedras, ossos, espinhas ou adornos dos 

manipuladores. Estes podem ter origem nos materiais usados para embalamento e 

acondicionamento, de utensílios ou equipamentos, de deficiente conservação e higiene 

de estruturas, dos próprios manipuladores ou até mesmo pela inexistência ou ineficácia 

dos planos de higienização e controlo de pragas e dos procedimentos HACCP.  
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Os perigos químicos podem ter diversas origens, podendo estar relacionados com as 

características das próprias matérias primas, assim como serem introduzidos durante o 

processo de produção. Estes perigos são considerados dos mais graves para os 

consumidores. São exemplos de perigos químicos aditivos alimentares, pesticidas, 

metais pesados, toxinas, alergénios, medicamentos ou químicos produzidos ou 

introduzidos durante a produção.  

Os perigos biológicos são os que apresentam riscos mais diretos à inocuidade dos 

produtos alimentares. Estão incluídos neste grupo de perigos bactérias, fungos, vírus, 

parasitas e toxinas microbianas. Estes microrganismos podem surgir de diversas formas: 

de forma natural, surgindo espontaneamente no ambiente onde os alimentos são 

produzidos; desenvolvendo-se nos manipuladores, por falta de boas práticas de higiene 

e fabrico, sendo depois transmitidos aos alimentos. Contudo, o seu desenvolvimento 

pode ser controlado através do controlo do tempo e temperatura de produção, assim 

como pelas boas práticas de higiene e fabrico, mas através de processamentos térmicos 

a maioria é logo destruída.  

 

Aplicação da árvore de decisão para identificação de PCC’s/PRO’s 

De forma a identificar possíveis PCC’s ou PRO’s, foi feita uma avaliação através das 

questões da árvore de decisão utilizada pela empresa, a qual está representada na figura 

5, que se baseia na metodologia do Codex Alimentarius, na ISO 22000:2018 e na FSSC 

22000. 

Os perigos podem ser controlados pelos pré-requisitos e/ou pelo plano HACCP. Os 

perigos que estão associados a tudo o que envolve o estabelecimento fabril devem ser 

controlados pelos pré-requisitos. Já o plano HACCP focaliza-se nos perigos associados 

diretamente com as etapas de produção de alimentos, que revelem um grau de risco 

significativo para a segurança alimentar. 

De acordo com os critérios utilizados, identificaram-se 6 PRO’s ao longo de todo o 

processo de produção: 

 Na água potável (PRO 1); 

 Nas películas triplex (PRO 2); 
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 Nas tampas (PRO 3); 

 Nos depósitos (PRO 4); 

 Nos brindes (PRO 5); 

 Na desinsectização (PRO 6). 

Tendo em conta os PRO’s mencionados nos pontos anteriores, entende-se por brindes 

todos os produtos que são colocados em packs que por vezes a Novadelta elabora, como 

por exemplo pacotes de açúcar e paus de canela que são colocados em embalagens de 

café. 

A desinsectização diz respeito ao controlo de pragas, ou seja, é uma etapa cujo objetivo 

é a eliminação de insetos da unidade industrial. 

Segue-se então a árvore de decisão utilizada pela Novadelta (figura 5). 
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Sim 

Controlo 
por PCC 

Q5 – É possível estabelecer 
limites críticos mensuráveis? 

Q4 – Pode existir alguma falha na 
medida de controlo com elevado 

risco para a segurança do produto? 

Controlo 
por PPRO 

Q3 – As medidas de controlo 
já estão em vigor? 

Q1 – Existe um perigo 
significativo nesta etapa?  

Q2 – É necessário aplicar medidas 
de controlo nesta etapa? 

Aplique PPRs 
conforme 

apropriado 

Sim 

Não 

Não 

Sim 

Implemente medidas de controlo 
modificando o seu próprio processo 

ou tenha medidas de controlo no 
processo do fornecedor. 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Figura 5: Árvore de decisão 
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Constata-se que na avaliação que foi efetuada, os perigos podem ser controlados através 

do Programa de Pré-Requisitos Operacionais (PPRO), que consiste num conjunto de 

procedimentos essenciais para controlar as condições estruturais e operacionais nas 

indústrias e que é identificado pela análise de perigos como fundamental para controlar 

a possibilidade de introdução de perigos para a segurança alimentar e 

contaminação/propagação dos perigos para a segurança alimentar no género alimentício 

ou no ambiente de produção (Cunha, 2017).  

 

Estabelecimento de sistemas de monitorização e estabelecimento de ações 

corretivas  

Para cada PRO identificado, foi estabelecida a sua monitorização, ou seja, o método que 

se aplica para reduzir ou eliminar o perigo, a frequência com que esse perigo ocorre, o 

responsável pela monitorização e onde é efetuado todo o registo.  

No caso do estabelecimento das ações corretivas, os produtos que apresentem sinais de 

deterioração ou que estejam expostos a temperaturas e/ou tempos inadequados, têm que 

ser devolvidos ao fornecedor, o que se verifica no caso das películas triplex, tampas, 

depósitos e brindes. Caso o problema seja a contaminação do produto através da 

incorreta utilização de equipamentos, devido à falta de formação dos colaboradores, a 

ação corretiva a aplicar será a destruição ou o reprocessamento do produto, dependendo 

do seu estado, como é o caso da água potável e da desinsectização.  

 

Procedimentos de verificação do sistema 

Na Novadelta, a verificação é realizada de acordo com os seguintes pontos:  

 Por rotina planeada ou sem aviso prévio, de forma a assegurar que os 

PCC’s/PRO’s estão sob controlo; 

 Quando houver preocupações emergentes acerca da segurança do produto; 

 Quando os alimentos tenham sido implicados como veículos de doença 

alimentar; 
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 Para confirmar se as alterações após modificação do plano HACCP foram 

corretamente implementadas; 

 Como forma de verificação global do SSA são ainda realizadas auditorias 

internas e externas. 

As auditorias internas ao sistema de segurança alimentar são realizadas anualmente e 

inseridas no plano de auditorias internas ao sistema de gestão integrado.  

As auditorias consistem numa análise devidamente organizada, independente e 

documentada, realizada por um elemento interno à organização, geralmente por um 

membro da equipa da qualidade, apresentando uma elevada capacidade para reduzir 

riscos com a segurança alimentar.   

As auditorias externas são igualmente realizadas todos os anos, estando inseridas no 

âmbito da certificação do produto e da certificação do sistema de gestão integrado, 

podendo ser também realizadas por clientes.  

 

Sistema de rastreabilidade 

Está implementado um sistema de rastreabilidade na Novadelta que permite a 

identificação rápida e eficaz do lote das matérias primas e dos materiais em contacto 

com o produto, bem como dos registos de processamento e entrega a partir do lote de 

produto acabado. O sistema permite também a identificação do início de distribuição de 

produto acabado. São realizados exercícios de rastreabilidade regulares para verificar a 

eficácia do sistema. 

Durante o acompanhamento dos exercícios de rastreabilidade, ao longo do estágio, 

verificou-se que é necessário contactar vários departamentos da empresa para obter toda 

a informação necessária e que a mesma não se encontra no mesmo formato, isto é, 

alguns departamentos possuem a informação apenas em formato papel e outras apenas 

em suporte informático.  
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Estabelecimento de registos e documentação  

Na Novadelta são efetuados vários registos ao longo de todos os processos, nos quais 

constam toda a informação que é necessário ter em conta para que possa ser consultada 

caso seja preciso e, dessa forma, possa ser uma prova de como foi efetuado tal registo. 

Por exemplo, todos os procedimentos que fazem parte do plano HACCP, assim como o 

sistema de monitorização devem ser registados, sendo que estes vão provar que o plano 

se encontra devidamente implementado.  

Esses registos dizem respeito a:  

 Registos de receção de matérias primas; 

 Registos de procedimentos e instruções de trabalho; 

 Registos de fichas técnicas dos produtos; 

 Relatórios de auditorias internas e externas; 

 Relatórios de revisões de planos de segurança alimentar; 

 Registo de resultados de análises. 

 

Revisão do plano 

A revisão deste plano foi efetuada pela ESA, de forma a efetuar-se uma avaliação da 

eficácia do plano HACCP, ou seja, se cumpre os seus objetivos. A equipa verificou que 

o plano se encontra correto, cumprindo todos os objetivos estabelecidos.  

 

3.5. Caracterização do Extrato de Café Líquido 

A caracterização do extrato de café líquido consistiu na recolha de análises que foram 

realizadas ao produto em laboratórios externos à Novadelta. 

Para a sua realização, a Novadelta forneceu boletins de análises de 2020, 2021 e 2022, 

sendo algumas das análises realizadas anualmente e outras de dois em dois anos. 

A acrilamida é analisada anualmente. A sua análise é extremamente importante, uma 

vez que é considerada um composto altamente carcinogénico e mutagénico. Portanto, é 
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fundamental que os seus níveis se encontrem relativamente abaixo do limite máximo 

regulamentado (Regulamento (UE) nº 2158/2017). 

De frequência anual, são também analisados os parâmetros microbiológicos, 

nomeadamente pesquisa de Salmonella em 25 g, contagem de bolores, contagem de 

leveduras, pesquisa de esporos Clostridrium sulfito redutores, contagem de Escherichia 

coli, contagem de microrganismos a 30º C, contagem de Enterobacteriaceae, contagem 

de Staphylococcus coagulase positiva e pesquisa de Listeria monocytogenes em 25 g.  

A deteção de contaminantes, como ocratoxina A, melamina, arsénio e níquel, é efetuada 

de dois em dois anos e apenas estes parâmetros foram analisados somente em 2020 e 

2022. Estes contaminantes existem naturalmente na crosta terrestre e a sua libertação 

ocorre de forma natural ou através da atividade humana. A propagação dos metais 

ocorre através do ar, da água ou do solo (Associação Portuguesa do Ambiente, 2021).  

Para todas as análises a efetuar e em cada ano, foram enviadas simultaneamente para o 

laboratório externo cinco amostras de cada parâmetro a analisar, todas elas realizadas 

em duplicado. Ou seja, foram enviadas cinco amostras destinadas à análise de 

acrilamida, cinco amostras para contagem e pesquisa de microrganismos e cinco 

amostras para deteção de contaminantes.  

O objetivo foi elaborar uma caracterização geral do produto através de análises 

laboratoriais, a fim de obter informações acerca dos parâmetros analisados, se se 

encontram dentro dos limites, quais as diferenças entre as amostras dos três anos e 

tentar perceber o que pode ter influenciado os resultados obtidos. 

 

3.6. Análises Comparativas entre Cafés Arábica e Robusta 

As análises laboratoriais foram realizadas com o intuito de verificar alguns parâmetros 

físicos e químicos dos grãos de café utilizados pela Novadelta para produção de café 

para consumo. Com a realização das análises, foi possível verificar a conformidade de 

todos os parâmetros e se se encontravam dentro dos limites estabelecidos e, da mesma 

forma, foi feita uma comparação entre cafés de diferentes espécies e origens 

geográficas. Apenas após a realização destas análises e validação dos dados obtidos é 

que o café pode entrar para produção. Foram realizadas análises físicas, nomeadamente 

a determinação de defeitos e a análise granulométrica (crivagem manual) e análises 
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químicas, como a determinação do teor de cafeína, a determinação da humidade em café 

verde e torrado, a determinação do extrato aquoso e a determinação do teor de cinza. 

Foram efetuadas análises a dez amostras, todas realizadas em triplicado, sendo cinco de 

café Arábica e cinco de café Robusta. As amostras de café Arábica são originárias das 

Honduras, do Perú, do Brasil, de Ruanda e da Indonésia e as amostras de café Robusta 

da Tanzânia, de Camarões, de Timor, de Uganda e da Índia.  

Ao contrário das análises aos contaminantes, contagem e pesquisa de microrganismos e 

acrilamida, estas foram realizadas no Laboratório da Qualidade da Novadelta.  

 

Material 

As amostras de grãos de café foram identificadas da seguinte forma: AH (Coffea 

arabica Honduras), AP (Coffea arabica Perú), AB (Coffea arabica Brasil), AR (Coffea 

arabica Ruanda), AI (Coffea arabica Indonésia), RTA (Coffea canephora Tanzânia), 

RC (Coffea canephora Camarões), RTI (Coffea canephora Timor), RU (Coffea 

canephora Uganda) e RI (Coffea canephora Índia). 

As amostras foram levadas diretamente do armazém de café verde para o Laboratório da 

Qualidade, em sacos hermeticamente fechados, para evitar que as propriedades do café 

sofressem alterações até chegarem ao laboratório.   

 

Métodos 

3.6.1. Análises Físicas 

As análises físicas consistiram na avaliação de parâmetros físicos dos grãos, com o 

objetivo de conhecer um pouco cada uma das amostras em estudo e de verificar se os 

parâmetros correspondiam realmente às características que foram atribuídas a cada uma 

das amostras.  

Foram determinadas a percentagem de defeitos de cada amostra e a análise 

granulométrica (crivagem manual). 
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Determinação de Defeitos  

Para a determinação de defeitos, foi utilizada a norma NP 1521:1985, que diz respeito à 

determinação de corpos estranhos e determinação de defeitos provenientes do fruto do 

cafeeiro.  

Utilizou-se uma amostra com 100 g, que foi espalhada sobre uma superfície lisa, de 

modo a que todos os grãos ficassem visíveis. Os grãos foram separados consoante se 

apresentavam ou não defeitos e os resultados foram expressos em percentagem. 

Segundo ICO (n.d.(b)), para que os cafés possam ser exportados, o café Arábica não 

pode apresentar mais de 86 defeitos e o café Robusta não pode apresentar mais de 150, 

por cada 300 g de café. Considerando que o peso de cada amostra utilizada foi de 100 g, 

foi efetuada uma extrapolação para o número de defeitos que uma amostra de 100 g 

pode ter para posterior análise e tratamento de dados.  

 

Análise Granulométrica – Crivagem Manual  

A determinação da granulometria dos grãos de café foi efetuada de acordo com a norma 

NP ISO 1636:1981. 

Para tal, utilizou-se um jogo de crivos com furos redondos, numerados por ordem 

decrescente de diâmetro, desde o 14 ao 18 (o 14 é o de menor diâmetro e o 18 o de 

maior), juntamente com uma base. 

As amostras utilizadas pesaram 100 g e foram colocadas no crivo superior, agitando-se 

à mão durante três minutos, sendo dada no final uma ligeira pancada no jogo de crivos, 

para que os grãos retidos em cada crivo passassem para o crivo seguinte.  

Por fim, os grãos retidos em cada crivo foram pesados, para que se pudesse verificar a 

percentagem de retidos em cada um e o nº do crivo mais frequente. 

 

3.6.2. Análises Químicas  

As análises químicas consistem em avaliar os parâmetros químicos da matéria prima. 

No caso do café, servem para verificar se esses parâmetros estão dentro dos limites que 
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se encontram estabelecidos pelas respetivas legislações e documentos normativos e, 

caso estejam, o café pode dar entrada na fábrica. 

Foram realizadas as seguintes análises: determinação do teor de cafeína, determinação 

do teor de humidade em café verde, determinação do teor de humidade em café torrado, 

determinação do extrato aquoso e determinação do teor de cinza.  

 

Determinação do Teor de Cafeína  

A determinação do teor de cafeína foi uma análise que se baseou na norma NP ISO 

20481:2008. 

Começou por se pesar uma toma de 1 g de cada amostra, adicionando-se 5 g de óxido 

de magnésio e 200 ml de água destilada.  

De seguida, a mistura foi colocada em banho Maria, a 95º C, durante 20 minutos, com 

agitação contínua do equipamento. Após o banho de água, retirou-se e deixou-se 

arrefecer durante alguns momentos, colocando o balão Erlenmeyer debaixo de água 

corrente. Após ter arrefecido, perfez-se o volume do balão até 250 ml, com água 

destilada, agitou-se e deixou-se repousar durante alguns minutos.    

Posteriormente, efetuou-se a filtração através de um filtro Whatman, transferiu-se uma 

alíquota de 2 ml para um balão volumétrico de 10 ml e levou-se à marca com água 

destilada. Seguidamente, homogeneizou-se a mistura para poder ser então filtrada por 

um filtro de 0,45 µm, ficando pronta para análise.  

Utilizou-se uma coluna cromatográfica por HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography). A fase móvel era constituída por metanol e água milli-q (60:40), 

sendo o fluxo utilizado de 1 ml min-1. A temperatura da coluna foi mantida a 25º C e o 

comprimento de onda utilizado foi de 254 nm. Depois, foram injetadas alíquotas de 20 

µl do extrato de cafeína. Terminadas as injeções das amostras, procedeu-se à injeção de 

igual volume de solução padrão de cafeína. A quantificação da cafeína foi feita com 

recurso a uma curva padrão obtida a partir de soluções de diferentes concentrações. 
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Determinação do Teor de Humidade em Café Verde 

Esta análise foi efetuada com base na norma NP 1794:1988. 

Foram utilizadas cápsulas de porcelana, que foram secas em estufa a 103º C durante 1 

hora, procedendo-se à sua pesagem sem amostra. De seguida, colocou-se uma toma de 

10 g na cápsula, sendo pesada e seguindo para secagem em estufa, a 103º C, durante 16 

horas. Após a secagem, as cápsulas foram colocadas num exsicador a arrefecer, sendo 

depois pesadas e obtendo-se então a percentagem de matéria seca.  

 

Determinação do Teor de Humidade em Café Torrado 

A determinação da humidade em café torrado foi efetuada de acordo com a norma NP 

3659:1991. 

Após a secagem de uma cápsula de porcelana a 103º C durante 1 hora e seu 

arrefecimento, pesou-se uma toma de 5 g de amostra, de forma a que todos os grãos se 

distribuíssem por uma camada única. Seguidamente, a cápsula foi colocada na estufa a 

103º C durante 6 horas. Finalizado esse tempo, a cápsula foi colocada no exsicador para 

arrefecer, sendo pesada posteriormente. Depois, foi novamente colocada no exsicador, 

durante, aproximadamente, 15 horas. Após ser retirada do exsicador, foi colocada em 

estufa a 103º C, durante 4 horas, sendo novamente arrefecida no exsicador. Por fim, foi 

efetuada uma nova pesagem.  

 

Determinação do Extrato Aquoso 

O extrato aquoso foi determinado segundo o procedimento da norma NP 3595:1993. 

O procedimento iniciou-se com a pesagem de 10 g de café, ao qual se adicionaram 200 

ml de água destilada, num balão Erlenmeyer. 

De seguida, o balão foi colocado numa placa de aquecimento e deixou-se ferver durante 

5 minutos, sendo depois retirado e arrefecido. 

Depois, o conteúdo da amostra foi novamente pesado e perfez-se com água destilada até 

atingir o seu peso inicial.  
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Continuamente, foram filtrados para uma proveta 30 ml da solução, sendo estes 

descartados. O restante foi filtrado num balão Erlenmeyer, do qual foram retirados 25 

ml e colocados numa cápsula de porcelana. 

A cápsula foi colocada em banho Maria a 95º C, até que a amostra estivesse 

completamente seca e pudesse seguir para a estufa durante 3 horas, a 103º C. 

Por fim, a cápsula foi colocada no exsicador a arrefecer, sendo posteriormente pesada, 

de modo a determinar a percentagem de extrato seco.  

 

Determinação do Teor de Cinza 

Esta determinação foi realizada atendendo à norma NP 3913:2019.  

Num cadinho, pesou-se uma toma de 5 g de amostra, a qual foi incinerada num bico de 

Bunsen, de maneira a que todas as faces do cadinho fossem aquecidas de igual modo. 

Quando a amostra se transformou numa espécie de massa de carvão, o cadinho foi 

transferido para a estufa a 103º C, até se que se obtiveram cinzas brancas. Após todo 

esse procedimento, o cadinho foi retirado da estufa e colocado num exsicador, durante, 

aproximadamente, 25 minutos, até arrefecer por completo. Por fim, pesaram-se as 

cinzas da amostra.  

 

4. Resultados e Discussão 

4.1. Análise de Documentação e Legislação da Empresa 

Relativamente à análise dos Pré-Requisitos que constam no Manual de BPHF, 

verificou-se que todos os pontos mencionados no mesmo são válidos para o produto e 

para o seu processamento. 

Todos os documentos e legislações da empresa são essenciais para que a segurança 

alimentar seja garantida ao longo de todos os processos, concluindo-se que são 

indispensáveis numa empresa como a Novadelta. 
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Relativamente aos requisitos adicionais: 

Gestão de Alergénios:  

As equipas de informática e de manutenção elétrica são constituídas por uma conduta 

operacional que indica o modo de atuação na deteção e resolução de problemas 

relacionados a quebras de serviços e rede.  

Para a realização da manutenção preventiva, são feitas verificações aos equipamentos 

pelos operadores, para garantir o seu bom funcionamento. 

A limpeza dos equipamentos é efetuada consoante o plano de higienização de cada área 

e respetivos equipamentos, onde constam os produtos de limpeza e desinfeção a utilizar, 

a concentração ideal, o modo de aplicação e a frequência de higienização.  

A verificação da eficácia da limpeza é realizada mensalmente pelo coordenador da 

segurança alimentar, que efetua o registo na Lista de Verificação do Cumprimento das 

BPHF. 

Os planos de segurança alimentar contemplam o transporte e as condições de 

armazenamento da matéria prima, assim como as condições de armazenamento do 

produto final de modo a permitir a análise de perigos. 

Todas as vezes que se realizam análises críticas para verificação da segurança do 

produto, estas são realizadas em laboratórios externos acreditados.  

Portanto, pode concluir-se que a empresa cumpre este requisito.  

 

Rotulagem do produto: 

Verificou-se que a Novadelta não utiliza o logótipo da norma em qualquer rótulo ou 

embalagem ou de qualquer outra forma que possa acarretar a certificação ou a 

aprovação de um produto, processo ou serviço. É de salientar que a empresa apenas faz 

menção no seu site que possui certificação na norma sem fazer uso do logótipo da 

mesma.   

Food Defense:  

Constatou-se que a Novadelta é constituída por um plano de emergência interna que 

abrange possíveis atos de sabotagem, vandalismo ou terrorismo, tal como é exigido.  
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O ambiente envolvente da unidade industrial, a sua construção, a sua segurança e a 

acessibilidade das instalações, são fatores que foram considerados na elaboração desse 

plano.  

Pode concluir-se que a empresa possui um plano Food Defense.  

Prevenção contra a Fraude Alimentar: 

Segundo o que consta na FSSC 22000, a empresa deve possuir um procedimento que 

avalie a vulnerabilidade à fraude alimentar e desenvolva medidas preventivas. 

Desta forma, verificou-se que a Novadelta tem implementado um procedimento contra a 

fraude alimentar.  

Gestão de Alergénios: 

Segundo a nova versão da FSSC 22000, deve existir um plano que contenha a avaliação 

de risco de contaminação cruzada de alergénios, medidas de controlo para reduzir ou 

eliminar o risco de contaminação cruzada e a validação e verificação da implementação 

efetiva. 

Foi verificado que existe implementado um plano relativo à gestão de alergénios no 

Manual de BPHF. 

Monitorização do Ambiente: 

A desinfeção das áreas e das máquinas são realizadas de acordo com os respetivos 

planos de higienização, sendo que os programas de limpeza e desinfeção são 

monitorizados através da Lista de Verificação do Cumprimento das BPHF da 

Novadelta. Para que a eficácia da higienização seja garantida, são efetuadas 

periodicamente análises microbiológicas às superfícies de trabalho e às mãos dos 

colaboradores, por uma empresa externa. O registo das análises é expresso no Relatório 

Anual de segurança alimentar e no Relatório Trimestral de segurança alimentar. 

Deste modo, pode verificar-se que este requisito da norma é totalmente cumprido.  
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4.2. Questionário aos Colaboradores 
 

Questão 1 – Considera que os controlos realizados ao produto são suficientes para 

garantir que está a ser produzido com qualidade? 

Através do seguinte gráfico (figura 6), observa-se que os colaboradores, quando 

questionados acerca dos controlos realizados ao produto serem suficientes para garantir 

que os mesmos estão a ser produzidos com qualidade, a grande maioria dos inquiridos, 

92 %, respondeu que sim, correspondendo a 187 colaboradores. Apenas 8 % (19 

operadores) considerou que os controlos realizados ao produto não são suficientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 2 – Sabe como consultar os documentos dos Sistemas de Gestão? 

Após serem questionados se sabiam consultar os documentos dos Sistemas de Gestão da 

Novadelta, 89 % dos questionados respondeu que sim (183 colaboradores), porém, 11 

% manifestou ainda não ter conhecimento de como consultar esses documentos (23 

colaboradores). 

Na figura 7, encontra-se representado o gráfico com as respostas dadas pelos 

colaboradores.  

 

Figura 6: Controlos realizados ao produto 
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Questão 3 – Considera que possui formação suficiente para a tarefa que 

desempenha? 

De modo a verificar se os colaboradores consideram que a formação que possuem é 

suficiente para a tarefa que desempenham, 91 % respondeu que sim (187 colaboradores) 

e 9 % (19 colaboradores) considera que a formação que possuem é insuficiente. 

Esses dados podem ser constatados através do gráfico da figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Consulta dos documentos dos Sistemas de Gestão 

Figura 8: Formação para a tarefa desempenhada 
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Questão 4 – Conhece as tarefas que fazem parte do seu autocontrolo como 

colaborador (verificar a codificação, a imagem, a localização da válvula, a extração 

do café, etc.)? 

Através da análise do gráfico (figura 9), verifica-se que ainda há 16 colaboradores (8 %) 

que, após serem questionados sobre as tarefas que fazem parte do seu autocontrolo, 

ainda desconhecem algumas. Os restantes colaboradores (92 %) dizem conhecer essas 

tarefas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Questão 5 – Considera que na Novadelta são praticadas as boas práticas adequadas 

no âmbito da segurança alimentar? 

De acordo com o gráfico da figura 10, pode verificar-se que, relativamente à pergunta 

acima mencionada, a grande maioria dos colaboradores considera que são praticadas as 

boas práticas adequadas no âmbito da segurança alimentar, o que equivale a 93 % (191 

colaboradores). Apenas uma pequena parte (7 %) considera que as boas práticas não são 

praticadas na fábrica.  

 

 

 

Figura 9: Tarefas de autocontrolo dos colaboradores 
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Questão 6 – A formação/informação no âmbito da segurança alimentar na 

Novadelta é adequada? 

Relativamente à questão, 187 colaboradores (91 %) considera que a 

formação/informação no âmbito da segurança alimentar é adequada. Apenas 19 

colaboradores (9 %) considera que não. 

Os dados relativos à questão seis encontram-se representados no gráfico da figura 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Prática de boas práticas no âmbito da segurança alimentar 

Figura 11: Formação/informação no âmbito da segurança alimentar 



65 
 

Deste modo, através da análise dos gráficos, obtêm-se as seguintes conclusões: 

Questão 1:  

- Grande parte dos colaboradores considera que os controlos realizados ao produto são 

suficientes para garantir que está a ser produzido com qualidade.  

- Aos 17 que responderam que não, a Novadelta vai responsabilizar-se por tentar saber 

quais os pontos onde os colaboradores consideram que não se verifica um controlo 

suficiente, para aumentar o controlo em determinada etapa e, da mesma forma, garantir 

a qualidade do produto.  

Questão 2:  

- A maioria dos colaboradores sabe como consultar os documentos dos Sistemas de 

Gestão. 

- Devido aos restantes 23 não saberem, os responsáveis pelas formações vão abordar 

mais detalhada e profundamente o acerca dos Sistemas de Gestão e respetiva consulta. 

Questão 3:  

- 187 colaboradores dizem possuir formação suficiente para o seu cargo.  

- 19 colaboradores consideram que não possuem formação suficiente. Deste modo, as 

seguintes formações irão insistir nas tarefas a desempenhar, de modo a obterem o 

máximo de informação e consolidação das respetivas. 

Questão 4: 

- A grande maioria dos colaboradores conhece as tarefas que fazem parte do seu 

autocontrolo. 

- 16 colaboradores dizem não conhecer essas tarefas. Para tal, será feito um 

acompanhamento mais pormenorizado em cada tarefa, quando colaboradores novos 

derem entrada na fábrica e aos colaboradores que já fazem parte da equipa irá tentar 

perceber-se quais os que manifestam essas dúvidas e o que fazer para ajudar nas 

dificuldades demonstradas.  
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Questão 5: 

- 191 colaboradores consideram que são praticadas as boas práticas no âmbito de 

segurança alimentar na fábrica e 15 responderam que não.  

- Deste modo, irá averiguar-se onde e em eu etapas não são aplicadas as boas práticas 

no âmbito da segurança alimentar e, assim, irá proceder-se a um controlo mais rigoroso 

de todas as boas práticas a adotar em fábrica, para que não seja colocada em causa a 

segurança dos produtos alimentares destinados aos consumidores.  

Questão 6: 

- Grande parte dos colaboradores respondeu que a formação/informação que é dada no 

âmbito da segurança alimentar é adequada, contudo, 18 colaboradores responderam que 

não. 

- Para tal, os responsáveis pelas formações irão aprofundar todos os conteúdos 

programáticos das formações, insistindo nos que considerarem pouco menos relevantes.   

 

4.3. Aplicação de Listas de Verificação do Cumprimento das Boas 
Práticas de Higiene e Fabrico 

 

Os resultados obtidos pela utilização deste método foram os seguintes: 

- Os impressos são preenchidos devidamente; 

- Os produtos encontram-se devidamente identificados na área fabril; 

- Os produtos não se encontram em contacto direto com o chão; 

- O material em contacto com o produto encontra-se devidamente protegido; 

- Os colaboradores cumprem com as BPHF; 

- As portas, portões e janelas encontram-se devidamente fechados; 

- A separação de resíduos é efetuada corretamente; 

- O material de limpeza encontra-se em bom estado e limpo; 

- O pavimento encontra-se em bom estado. 
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A avaliação do SGSA por este método permitiu constatar que a empresa cumpre com os 

requisitos exigidos pela norma NP ISO 22000:2018.  

 

4.4. Desenvolvimento do Plano HACCP 

Os resultados relativos ao plano HACCP encontram-se expressos nas tabelas que 

constam no apêndice 2. Os resultados da identificação dos perigos e respetivas medidas 

de controlo estão expressos nas tabelas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Quanto à 

identificação do PRO’s, os resultados encontram-se nas tabelas 17, 18, 19 e 20. Os 

resultados do estabelecimento de sistemas de monitorização, correções, ações corretivas 

e verificação constam nas tabelas 21 e 22 e, por último, na tabela 23, encontram-se 

mencionadas todas as informações acerca da revisão do plano. 

 

4.5. Caracterização do Extrato de Café Líquido  
 

Contagem e Pesquisa de Microrganismos 

Relativamente aos resultados da contagem e pesquisa de microrganismos, verifica-se 

que os resultados médios das cinco amostras para cada ano são os mesmos, o que 

significa que estes parâmetros se encontram sempre dentro dos mesmos valores ou 

então são sempre semelhantes. Os resultados médios da contagem e pesquisa de 

microrganismos estão expressos na tabela 4.  

Quanto à pesquisa de Salmonella, é de salientar que não foi detetada a presença da 

bactéria nas amostras, tal como expresso na tabela 4. De acordo com Saraiva et al. 

(2019), pode verificar-se que para que um resultado seja satisfatório, não pode ser 

detetada Salmonella em qualquer que seja a amostra a analisar. Caso seja detetada a 

bactéria, o resultado é sempre considerado não satisfatório e o alimento torna-se 

perigoso e impróprio para consumo.  

O resultado médio das amostras da contagem de bolores, assim como a contagem de 

leveduras, para os três anos, foi inferior a 1 ufc/ml. De acordo com a tabela 6, observa-

se que a contagem de bolores tem de ser inferior a 102 ufc/ml e a contagem de leveduras 
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inferior a 103 ufc/ml. Portanto, conclui-se que ambos os resultados médios se encontram 

abaixo do limite máximo estabelecido como resultado satisfatório.  

Os resultados médios para a pesquisa de esporos de Clostridium sulfito redutores para 

os três anos foi sempre negativo, ou seja, não foi encontrado qualquer esporo nas 

amostras de extrato de café líquido, como se verifica na tabela 4. Estes resultados são 

bastante razoáveis, uma vez que o limite legal é inferior a 104 ufc/ml e, deste modo, não 

foram detetados sinais de esporos nas amostras.  

Relativamente à presença de Escherichia coli e de Staphylococcus coagulase positiva, a 

contagem em todas as amostras foi inferior a 1 ufc/ml, como mencionado na tabela 4, o 

que significa que os resultados para os dois tipos de bactérias se encontram dentro dos 

limites legais estabelecidos por Saraiva et al. (2019), sendo inferior a 10 ufc/ml o valor 

estipulado como satisfatório, tal como se pode verificar na tabela 6. 

De acordo com a tabela 4, o resultado médio da contagem de microrganismos a 30º C 

foi igualmente inferior a 1 ufc/ml em todos os anos. Para esta bactéria, valores 

inferiores a 104 ufc/ml são considerados satisfatórios e tudo o que seja superior é 

considerado questionável ou então não satisfatório. Neste caso, conclui-se que a 

contagem de microrganismos a 30º C se encontra em níveis aceitáveis.  

As Enterobacteriaceae são bactérias que não podem estar presentes em valor igual ou 

superior a 102 ufc/ml ou g de alimento. No caso do produto em análise, constatou-se que 

os valores médios de todas as amostras dos três anos apresentaram valores inferiores a 1 

ufc/ml, resultados esses considerados satisfatórios, como se pode verificar na tabela 6.  

De acordo com os Saraiva et al. (2019), para que um resultado seja satisfatório, a 

presença de Listeria monocytogenes não pode ser detetada em alimentos. Como tal, 

verifica-se que em nenhum dos anos se detetou a presença de Listeria monocytogenes, o 

que é bastante positivo (expresso na tabela 4).  
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Tabela 4: Contagem e pesquisa de microrganismos dos três anos em estudo (valores 

médios de cada ano) 

Parâmetros 

microbiológicos 
2020 2021 2022 

Pesquisa de 

Salmonella em 25 ml 
Não detetado Não detetado Não detetado 

Contagem de Bolores ˂ 1 ˂ 1 ˂ 1 

Contagem de 

Leveduras 
˂ 1 ˂ 1 ˂ 1 

Pesquisa de esporos 

Clostridium sulfito 

redutores 

Negativo Negativo Negativo 

Contagem de 

Escherichia coli 
˂ 1 ˂ 1 ˂ 1 

Contagem de 

microrganismos a 30º 

C 

˂ 1 ˂ 1 ˂ 1 

Contagem de 

Enterobacteriaceae 
˂ 1 ˂ 1 ˂ 1 

Contagem de 

Staphylococcus 

coagulase positiva 

˂ 1 ˂ 1 ˂ 1 

Pesquisa de Listeria 

monocytogenes em 25 

ml 

Não detetado Não detetado Não detetado 

 

 

Acrilamida 

Segundo o Regulamento (UE) nº 2158/2017, “a acrilamida é um composto orgânico de 

baixo peso molécula, altamente hidrossolúvel, que se forma a partir dos constituintes 

asparagina e açúcares, que ocorrem naturalmente em determinados géneros 

alimentícios, quando estes são preparados a temperaturas normalmente superiores a 
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120º C e com humidade baixa. Forma-se principalmente em géneros alimentícios 

cozidos no forno ou fritos, ricos em hidratos de carbono, nos quais as matérias-primas 

contêm os seus percursores, como é o caso dos cereais, das batatas e dos grãos de café.” 

Verifica-se que nas amostras de 2020, 2021 e 2022, os níveis de acrilamida foram 

diferentes, sendo que em 2021 foi o ano em que se verificou um teor mais elevado, de 

264 µg/kg, tal como se pode verificar no gráfico da figura 12. Em 2020, o resultado foi 

de 120 µg/kg e em 2022 foi de 116 µg/kg. Esta diferença de valores, tal como referido 

no Regulamento (UE) nº 2158/2017, pode ter como causa principal a temperatura 

utilizada para preparação do alimento, que neste caso foi a temperatura utilizada na torra 

dos grãos de café. Portanto, esta é a explicação mais plausível para estes resultados, ou 

seja, nas amostras de 2021 em que se verificou um nível mais elevado de acrilamida 

está associada, potencialmente, a uma temperatura mais elevada a que os grãos 

utilizados para o extrato foram submetidos.  

Ainda assim, todas as amostras apresentam níveis de acrilamida inferiores ao limite 

estabelecido pelo Regulamento, que é de 400 µg/kg para grãos de café torrados. 

O Regulamento (UE) nº 2158/2017 menciona que cerca de 10 a 15 % do teor de 

acrilamida pode reduzir-se através de boas práticas durante o processo de produção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Teor de acrilamida (valores médios para os três anos em estudo) 
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Ocratoxina A  

Ocratoxina A é uma contaminação causada pela ação de fungos filamentosos que 

pertencem ao género Aspergillus e Penicillium, sendo considerada, dentro de todas as 

ocratoxinas, uma das mais tóxicas. Ocorre em condições de temperatura e humidade 

que sejam favoráveis para o desenvolvimento dos microrganismos, podendo também 

ocorrer se não existirem boas práticas agrícolas, de armazenamento e de transporte 

(Jokar, Yazdanpanah, Zandilak, & Haghighi, 2022).  

Quanto às análises efetuadas à ocratoxina A, verificou-se que nos dois anos em que o 

produto foi analisado, os níveis médios de ocratoxina A para as cinco amostras (em 

cada ano) foram sempre inferiores a 1 µg/kg, como se pode verificar na tabela 5.  

Os ensaios realizados não apresentam valores de contaminação quantificável, o que 

permite concluir que o extrato de café líquido, neste ponto de vista, é um produto 

inócuo, cujos teores de ocratoxina A se encontram muito abaixo do limite que consta no 

Regulamento (UE) nº 594/2012 (3 µg/kg), tal como expresso na tabela 7. 

De acordo com Suárez-Quiroz (2004), existe uma relação entre o tipo de processamento 

da torra do café e a redução da contaminação. O autor salienta que quanto maior for o 

grau da torra do café, menor será a contaminação do mesmo. Torras claras reduzem até 

35 % a presença de ocratoxina A, torra média reduz até cerca de 71 % e uma torra mais 

escura reduz a toxina quase na sua totalidade, em 98 %.  

Esta relação pode ser aplicada a este produto, uma vez que a principal matéria prima 

utilizada na sua produção é extrato seco de café, ou seja, é extrato proveniente de grãos 

torrados.  

A implementação de boas práticas agrícolas, de boas condições de armazenamento e 

transporte são fatores imprescindíveis para que produtos suscetíveis à ocratoxina A não 

ultrapassem o limite máximo admissível, visto que é logo na produção primária que se 

encontra o foco das contaminações.  

 

Melamina  

A melamina é uma substância alcalina e esbranquiçada, encontrada no estado sólido 

cristalizado e é sintetizada comercialmente através da ureia.  Geralmente, está presente 
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nos alimentos sob baixas concentrações, devido a migrações das embalagens em 

contacto com os alimentos. Um dos maiores perigos associados à melamina é a sua 

indevida utilização para adulteração de testes de proteína em alguns alimentos (Revista 

Cultivar, 2008). 

De acordo com os resultados obtidos para a concentração de melamina nas amostras de 

café, verifica-se, de acordo com a tabela 5, que as médias para os dois anos são iguais, 

cuja concentração foi inferior a 0,5 µg/kg. 

De acordo com o Regulamento (UE) nº 594/2012, o limite máximo aceitável de 

melamina em café torrado é de 2,5 mg/kg de alimento. Conclui-se que os valores 

médios obtidos para as cinco amostras dos dois anos não apresentam risco de 

contaminação quantificável, sendo considerado um produto seguro, uma vez que os 

teores de melamina se encontram significativamente abaixo do limite que consta no 

Regulamento (valor máximo admissível mencionado na tabela 7).  

 

Arsénio  

O arsénio é um metal que pode ser encontrado em águas subterrâneas, rochas e solos. 

Apresenta cor cinzenta, cujos compostos são incolores, sólidos e apresentam 

solubilidade variável na água. É um metal tóxico que persiste no meio ambiente e se 

acumula em elevadas concentrações nos organismos (Agência Portuguesa do Ambiente, 

2021).  

Quanto aos níveis de arsénio, ambas as médias das amostras se apresentaram inferiores 

a 0,1 mg/kg, encontrando-se expressos na tabela 5, não se sabendo ao certo o valor 

exato do contaminante, porque as amostras não foram realizadas pela Novadelta. 

Contudo, sabe-se os resultados médios dos 2 anos em análise se encontram abaixo do 

limite estipulado pelo Regulamento (UE) nº 582/2016 que estabelece um limite inferior 

a 0,100 mg/kg, de acordo com a tabela 7. 

Numa das amostras analisadas por Jokar (2022), o resultado da contaminação de arsénio 

foi de 0,013 mg/ kg, nível que se encontra bastante abaixo do limite de referência 

regulamentado, tal como nas amostras analisadas para o extrato de café líquido. 

Portanto, os resultados das amostras de extrato são muito semelhantes aos resultados 

obtido por Jokar et al. (2022).  
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Níquel  

O níquel é um metal de cor prateado claro e com propriedades magnéticas, cujos 

compostos são de cor verde. A origem do metal deve-se, principalmente, à queima de 

combustíveis fósseis e a processos de refinação e incineração de resíduos, sendo 

libertado para o meio ambiente de forma natural em pequenas quantidades (Associação 

Portuguesa do Ambiente, 2021).  

Observando-se a tabela 5, onde se encontram os resultados médios dos níveis de níquel 

encontrados nas amostras dos dois anos, verifica-se que a média das amostras de 2020 

apresenta um teor de níquel de 1,44 mg/kg, enquanto a média das amostras de 2022 

apresenta um teor de 1,35 mg/kg. A legislação referente a este contaminante é a Portaria 

nº 111/2016, apesar de em Portugal não existir limite máximo estabelecido para a 

presença de níquel nos alimentos. Contudo, é sempre preferível que a concentração do 

contaminante nos alimentos seja a menor possível. Deste modo, ambos os resultados 

médios se encontram com níveis idênticos, apesar da média de 2022 se apresentar mais 

aceitável.  

Silva (2015) analisou amostras de café torrado e moído, para as quais obteve resultado 

médio de 0,7015 mg/kg, valor esse que se encontra muito abaixo dos valores obtidos 

para o extrato de café líquido. Essa diferença de resultados pode estar associada a 

diversos fatores ambientais a que os grãos de café, antes de serem colhidos, estiveram 

em contacto.  

Ainda assim, não há prova em contrário que refira que os resultados se encontrem fora 

de parâmetros razoáveis.  

 

Tabela 5: Contaminantes nas amostras de café torrado (valores médios)   

Contaminantes  2020 2022 

Ocratoxina A ˂ 1 µg/kg ˂ 1 µg/kg 

Melamina ˂ 0,5 µg/kg ˂ 0,5 µg/kg 

Arsénio ˂ 0,1 mg/kg ˂ 0,1 mg/kg 

Níquel 1,44 mg/kg 1,35 mg/kg 
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Nas tabelas 6 e 7, encontram-se expressos os limites legais para a contagem e pesquisa 

de cada microrganismo, segundo os Valores-guia do Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge, e os limites legais e respetiva legislação para os contaminantes, 

respetivamente. 

 

Tabela 6: Limites legais para cada microrganismo 

Parâmetros microbiológicos Limites 

Pesquisa de Salmonella em 25 ml Não detetado 

Contagem de Bolores < 102 ufc/ml 

Contagem de Leveduras < 103 ufc/ml 

Pesquisa de esporos de Clostridium 

sulfito redutores 
< 104 ufc/ml 

Contagem de Escherichia coli < 101 ufc/ml 

Contagem de microrganismos a 30º C < 104 ufc/ml 

Contagem de Enterobacteriaceae < 102 ufc/ml 

Contagem de Staphylococcus coagulase + < 101 ufc/ml 

Pesquisa Listeria monocytogenes em 25 

ml 
Não detetado 

Fonte: Adaptado de Saraiva et al., 2019 

 

Tabela 7: Limites legais e respetiva legislação para os contaminantes  

Contaminantes Limites Legislação/Fonte 

Ocratoxina A 3 µg/kg Regulamento (UE) nº 594/ 

Melamina 2,5 mg/kg 
Regulamento (UE) nº 

594/2012 

Arsénio ˂ 0,100 mg/kg 
Regulamento (UE) nº 

582/2016 

Níquel Sem limite Portaria nº 111/2016 
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4.6. Análises Comparativas entre Cafés Arábica e Robusta 

4.6.1. Análises Físicas 

Determinação de Defeitos 

A International Coffee Organization implementou um Programa de Melhoria da 

Qualidade do Café para os países exportadores, sugerindo a não exportação de café com 

as seguintes características: mais de 86 defeitos/300g de amostra para o café Arábica e 

mais de 150 defeitos/300 g de amostra para o café Robusta, ou seja, mais de 28,7 

defeitos/100g de amostra para o café Arábica e 50 defeitos/100g de amostra para o café 

Robusta (ICO, n.d.(b)).  

Os defeitos podem ter diversas causas, tais como a origem do café, a interferência de 

fatores climatéricos, culturais e manuseio entre a colheita, o benefício e o 

armazenamento. A qualidade do café é alterada com a presença de grãos defeituosos 

que têm influência no sabor do mesmo. É fundamental que se pratiquem boas práticas 

desde a plantação do cafeeiro até que este seja colhido e armazenado.  

Portanto, de acordo com o representado no gráfico da figura 13, conclui-se que o valor 

médio das três réplicas da amostra AI é o que exibe maior qualidade, por apresentar 

menor percentagem de defeitos (1,7 %) e a amostra AR é a que exibe maior 

percentagem de defeitos (8,0 %), dentro dos cafés Arábica. Relativamente aos cafés 

Robusta, o valor médio das três réplicas da amostra RU é o que exibe maior qualidade, 

ou seja, menos defeitos (4,8 %), contrariamente com o que acontece com o valor médio 

das réplicas de RC, que apresenta maior número de grãos defeituosos (9,9 %) e, 

consequentemente, menor qualidade.  

O intervalo de valores das percentagens de grãos defeituosos varia entre 1,7 e 9,9 %, 

existindo uma grande discrepância entre todas as amostras. Tal facto pode dever-se às 

causas referidas por ICO (n.d.(b)), mencionadas anteriormente.    
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Análise Granulométrica – Crivagem Manual 

A análise granulométrica tem como principal objetivo a determinação da uniformidade 

dos grãos relativamente ao seu tamanho, que é feita recorrendo a crivos com furos 

circulares (NP EN ISO 1636:1981). 

Relativamente aos resultados obtidos nesta análise, verificou-se nitidamente que os 

cafés Arábica são os que apresentaram maior homogeneidade de resultados entre si, 

sendo 17 o número médio das três réplicas das amostras AH, AP e AB e 16 o valor 

médio das três réplicas das amostras AR e AI.  

Quanto aos cafés Robusta, apresentaram resultados mais distintos entre si, sendo 16 o 

valor médio do crivo mais frequente das réplicas das amostras de RTA e RC, 15 o valor 

médio das réplicas da amostra ATI e 18 o valor médio das réplicas das amostras de RU 

e de RI.  

O facto de um café apresentar um determinado número de crivo significa que 80 % dos 

grãos da amostra utilizada ficaram retidos nesse crivo.  

Desta forma, pode concluir-se que as amostras apresentam uma boa granulometria, 

correspondendo a maioria dos grãos a calibres superiores (Ximenes, 2010).  

Figura 13: Número de defeitos (valores médios) 
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Farinhoto (2012) também efetuou a análise granulométrica para diferentes tipos de café, 

para os quais o crivo nº 17 foi predominante. Analisou também um Arábica do Brasil, 

para no qual 80 % dos grãos ficaram retidos no crivo nº 17, tal como se verificou nesta 

amostra de café Arábica do Brasil.  

Os grãos comercialmente menos valiosos, ou seja, os grãos de menor tamanho são, 

muito provavelmente, devido a fatores climatéricos (humidade relativa e temperatura), 

aos quais a planta está sujeita durante o seu desenvolvimento, interferindo estes na 

maturação adequada das cerejas de café e, consequentemente, no crescimento ideal das 

sementes do mesmo Farinhoto (2012). 

Na figura 14 encontra-se representado o gráfico que contém expressos os resultados 

médios das réplicas de todas as amostras relativamente ao número do crivo mais 

frequente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2. Análises Químicas  

Determinação do Teor de Cafeína   

De acordo a figura 15, verificou-se que os cafés Robusta apresentaram percentagens 

mais elevadas de cafeína, comparados com as amostras de café Arábica em estudo. As 

amostras de café RTA, RTI e RI apresentaram valores médios de 2,5 % de cafeína por 

Figura 14: Número de crivo mais frequente (valores médios) 
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100 g de amostra, sendo estes os valores mais elevados, seguindo-se o a amostra RC 

com valores médios de 2,4 % de cafeína e RU com valor médio de 2,2 % de cafeína. 

Quanto aos cafés Arábica, os que apresentaram a percentagem média de cafeína mais 

elevada foram as amostras AP e AI com 1,40 %. Seguem-se as amostras AH e AB com 

valor médio de 1,3 % e AR é a que apresenta um valor médio mais baixo, de 1,2 % de 

cafeína por cada 100 g de café.   

De acordo com as análises efetuadas por Macheiner, Schmidt, Schreiner, & Mayer 

(2019), que analisaram o teor de cafeína de cafés em grão, Arábica e Robusta, de 

diferentes origens geográficas, os seus resultados variaram entre 1,21 e 1,44 % de 

cafeína por cada 100 g de amostra de café Arábica e 2,14 e 2,43 % de cafeína por cada 

100 g de café Robusta.  

Comparando estes resultados com os resultados obtidos por Macheiner et al. (2019), 

pode concluir-se que os teores médios de cafeína dos cafés Arábica se encontram dentro 

do intervalo de valores obtido pelo autor. Relativamente aos cafés Robusta, apenas o 

valor médio de RTA apresentou um valor um pouco mais elevado comparando com os 

resultados obtidos pelo autor. Contudo, o valor encontrado está dentro do definido para 

valores de cafeína para cafés Robusta.  

Relativamente aos cafés Robusta, houve três amostras que apresentaram valores médios 

ligeiramente mais elevados comparativamente com Macheiner et al. (2019), mas são 

diferenças insignificantes, uma vez que os valores estão muito próximo uns dos outros. 

Essas amostras foram RTA, RTI e RI.  

Segundo Macheiner et al. (2019), a concentração de cafeína pode depender de alguns 

fatores, como as condições de processamento, as práticas agrícolas, as características 

edafoclimáticas e as condições de armazenamento e origem do café.  
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Determinação do Teor de Humidade em Café Verde 

De acordo com os resultados apresentados no gráfico da figura 16, verifica-se que os 

cafés Arábica apresentam valores médios de humidade relativamente mais baixos do 

que os cafés Robusta.  

Para os cafés Arábica, os valores médios variam entre 9,7 e 10,6 %, sendo o de AB o 

mais baixo. Já para os cafés Robusta, os valores médios variam entre 10,7 e 12,1 %, 

sendo o da amostra RTA o que se apresenta mais elevado.  

Farinhoto (2012) analisou quatro tipos de café, dos quais dois Arábica e dois Robusta, 

sendo um dos Arábica originário do Brasil, tal como foi analisado neste estudo. Pode 

verificar-se que ambos os resultados são muito semelhantes, sendo o valor médio deste 

estudo 9,7 % e o do autor de 9,9 %. Os resultados de ambas as amostras são os mais 

baixos dos dois estudos.   

Segundo ICO, (n.d.(b)), os valores estipulados de humidade em café verde para 

exportação não podem ser inferiores a 8 % nem superiores a 12,5 %, tanto para Arábica 

como para Robusta. Desta forma, verifica-se que todos os teores médios de humidade se 

encontram dentro dos limites estabelecidos regulamentados (ICO, n.d.(b)).  

 

Figura 15: Teor de cafeína (valores médios) 
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Determinação do Teor de Humidade em Café Torrado 

Os teores médios de humidade em café torrado variam entre 1,3 e 3,0 %, sendo as 

amostras de café AR, AI e RU as têm menor teor médio de humidade e AH a que 

apresenta teor médio mais elevado, tal como se pode constatar no gráfico da figura 17.  

De acordo com o Decreto-Lei 53/89, de 22 de fevereiro, no qual se encontra descrito 

que o teor de humidade do café torrado não deve exceder 5 %, verifica-se que as 

amostras estão dentro dos valores normais, não excedendo o limite estabelecido. 

Alamri, Rozan, & Bayomy (2022), analisaram o teor de humidade presente em cafés 

com diferentes graus de torra, para os quais obteve resultados entre 3,89 e 4,80 %. 

Comparado os resultados obtidos com os do autor, verifica-se que são todos inferiores, 

contudo, estão todos abaixo de 5 %.  

Já Ximenes (2010), analisou cafés Arábica e híbridos naturais entre café Arábica e café 

Robusta e obteve resultados entre 1,95 e 2,18 % de teor de humidade. Neste caso, 

confirma-se que os resultados obtidos são mais semelhantes com os de Ximenes (2010), 

comparativamente com os resultados obtidos por Alamri et al., (2022), ou seja, quatro 

dos valores encontram-se entre os obtidos por Ximenes (2010). 

 

Figura 16: Teor de humidade em café verde (valores médios) 
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Determinação do Extrato Aquoso 

As percentagens médias das réplicas para extrato aquoso das diferentes amostras de café 

variam entre 24,3 e 31,4 %, tal como se pode verificar no gráfico da figura 18.   

As amostras de café Arábica apresentam valores médios muito idênticos entre si, sendo 

o de AB o que apresentam a percentagem de extrato aquoso mais elevada, 27,0 %, e o 

de AP o que apresenta a percentagem mais baixa, 24,3 %. Quanto aos cafés Robusta, 

apresentam uma maior discrepância de valores entre si, sendo o valor médio da amostra 

RTA o mais elevado, 31,4 %, e o mais baixo o da amostra RI, 24,7 %. 

Nascimento (2006) analisou diferentes tipos de café Robusta, com diferentes graus de 

torra, para os quais a percentagem de extrato aquoso foi tanto maior quanto menor o 

grau de torra. Segundo o autor, isso deve-se ao facto de cafés submetidos a torras mais 

claras serem mais solúveis em água do que noutros tipos de torras. No presente caso, o 

grau de torra é igual para todas as amostras.  

Portanto, os resultados obtidos pelo autor foram os seguintes: 32,62 % para torra 

moderadamente clara, 30,50 % para torra média e 26,77 % para torra moderadamente 

escura. Pode concluir-se que os resultados obtidos para o extrato aquoso estão dentro 

dos valores obtidos por Nascimento (2006). 

Figura 17:  Teor de humidade em café torrado (valores médios) 
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De acordo com o Decreto-Lei 53/89, de 22 de fevereiro, verifica-se que as percentagens 

de extrato aquoso das amostras se encontram dentro dos limites estabelecidos, variando 

os valores entre 20 e 35 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinação do Teor de Cinza  

De acordo com os resultados obtidos, o teor médio de cinzas varia entre 4,0 e 4,5 % nas 

amostras de café Arábica e entre 4,1 e 4,5 % nas amostras de café Robusta. Deste modo, 

constata-se que os valores médios das amostras estão todos abaixo do limite máximo 

permitido por lei, ou seja, 5 %. 

Conti, & Prudencio (2011) efetuaram a determinação do teor de cinza de diferentes 

cafés e verificou-se que obteve resultados entre 3,93 e 4,66 %. Em comparação com as 

autoras, verifica-se que os resultados obtidos são muito semelhantes aos seus.  

A pequena variação que se verifica entre as amostras pode ser explicada pelas diferentes 

variedades e origem geográfica e, muito mais provável, pelos diferentes graus de torra a 

que os cafés possam ser sujeitos (Conti, & Prudencio, 2011). 

De acordo com as autoras, constata-se que diferentes graus de torra influenciam o 

conteúdo de cinza. O aumento do tempo de torra é acompanhado por uma diminuição 

Figura 18: Extrato aquoso (valores médios) 
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do teor de humidade e, consequentemente, por um aumento de matéria seca. Os seus 

resultados demonstram que essa evidência é verdadeira, uma vez o café de torra clara é 

o que apresenta um menor teor de cinza e o de torra escura apresenta o valor mais 

elevado. Apenas se verifica uma ligeira descida no valor da torra clara para a torra 

média, que se pode dever a outros fatores, como os que foram mencionados 

anteriormente.  

Quando se verificam valores acima de 5 %, isso pode indicar que existem elevadas 

quantidades de impurezas nas amostras. Como tal não se verifica, significa que as 

amostras não contêm quaisquer impurezas.  

No gráfico da figura 19 encontram-se expressos os resultados médios das réplicas 

relativamente ao teor de cinza das diferentes amostras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Teor de cinza (valores médios) 
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Conclusão  

Com o decorrer dos anos, tem-se verificado um crescimento notório nas exigências dos 

consumidores perante o mercado e, portanto, as empresas sentem a necessidade e 

obrigatoriedade de otimizar os seus SGSA.  

A norma ISO 22000:2018 especifica os requisitos que permitem assegurar a inocuidade 

dos géneros alimentícios ao longo de toda a cadeia alimentar, podendo ser aplicada de 

forma isolada ou de forma complementar com outros sistemas de gestão. A norma 

possibilita a integração de padrões de gestão de segurança alimentar, certificando todos 

os requisitos de maneira consolidada.  

O SSA é um procedimento fundamental para que se possa efetuar um estudo detalhado 

dos perigos associados aos alimentos, assim como a outros agentes que os possam vir a 

contaminar e que coloquem em causa a sua segurança. 

Este sistema, quando aplicado em conjunto com as BPHF, apresenta melhores 

resultados, pois existe uma complementação de esforços para controlar os pontos que 

oferecem perigos de contaminação do produto, assim como também deve ocorrer em 

paralelo com determinados procedimentos implementados na empresa para ser 

operacional. 

A Novadelta demonstra total preocupação com a satisfação dos seus clientes e, por isso, 

o seu grau de proteção da saúde humana relativo à segurança alimentar é extremamente 

elevado, verificando-se que cumpre com todos os seus requisitos.  

Quanto às BPHF, verifica-se que são uma base fundamental e indispensável para que a 

segurança alimentar seja garantida ao mais alto nível. Desta forma, conclui-se que na 

Novadelta estas práticas são garantidas, sendo exigidas e praticadas por todos os 

colaboradores da empresa.  

Relativamente aos PPR que constam no Manual de BPHF, verifica-se que são todos 

estritamente cumpridos por todos os colaboradores, assim como por todos os 

intervenientes na empresa. 

Quanto aos requisitos adicionais do referencial FSSC 22000, conclui-se, de igual forma, 

que são cumpridos todos os pontos. Apenas na questão da rotulagem do produto se 

verifica que a empresa não utiliza o logótipo da norma em qualquer rótulo ou 
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embalagem ou de alguma forma que possa conduzir à certificação ou à aprovação de um 

produto, processo ou serviço. Ainda assim, a empresa faz referência no seu site que 

possui certificação na norma sem fazer uso do logótipo do referencial.   

A certificação das indústrias alimentares é uma forma de garantia de confiança para os 

consumidores no momento em que optam pelos géneros alimentícios de determinada 

indústria. Também a implementação da FSSC 22000 permite à empresa reforçar ainda 

mais a segurança dos seus produtos alimentares.  

O plano HACCP desenvolvido apresenta perigos que são facilmente reduzidos ou 

eliminados através das boas práticas de higiene e fabrico com as medidas de controlo 

que lhes são aplicadas.  

Quanto ao questionário utilizado para avaliar os conhecimentos e dúvidas dos 

colaboradores acerca das regras de segurança alimentar, concluiu-se que a maioria 

respondeu de forma afirmativa às questões colocadas. Mesmo assim, é importante que a 

empresa invista em mais formação, por exemplo, em relação às funções a desempenhar 

e às respetivas regras de segurança alimentar a aplicar.  

Relativamente às embalagens, destaca-se que são um meio fundamental para conservar 

e manter a integridade dos géneros alimentícios. Além disso, a proteção que oferecem 

aos alimentos durante o seu armazenamento, distribuição, transporte e venda é 

fundamental e é considerada das funções mais importantes que a embalagem 

desempenha.  

As embalagens flexíveis de tripla camada são embalagens cuja ação dos três materiais 

juntos é muito mais eficaz do que a ação isolada de cada material. Portanto, algum dos 

materiais que não desempenhem determinada função, ou esta seja menos eficaz, os 

outros dois materiais irão complementar. Não se conhece ao certo qual das embalagens 

prolonga mais o tempo de vida útil do produto, mas, devido ao reforço de ações que 

oferecem, pode constatar-se que também serão uma mais valia nesse aspeto.   

Para além do reforço que oferecem aos produtos, estas embalagens são ainda protegidas 

por uma embalagem secundária de cartão canelado, tornando-as ainda mais seguras 

contra choques externos, até que cheguem ao consumidor.  
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Neste caso, conclui-se que através da análise de todos os materiais de embalagens 

adquiridos até hoje pela Novadelta para o extrato de café líquido, os novos materiais de 

tripla camada são os mais adequados para o embalamento do produto.  

Relativamente às análises do extrato de café líquido, de 2020, 2021 e 2022, fornecidas 

pelos laboratórios externos, conclui-se que todas as análises efetuadas às amostras dos 

três anos se encontram dentro dos limites legais que constam nos respetivos 

regulamentos. Contudo, de uma forma geral, verifica-se que os resultados de 2022 

apresentam valores ligeiramente mais razoáveis, concretamente o teor de acrilamida e 

de níquel.  

Quanto às análises laboratoriais, nas análises físicas, as amostras de café Arábica 

apresentaram-se com maior qualidade (menos defeitos) e uma maior homogeneidade de 

resultados de granulometria, em comparação com as amostras de café Robusta.  

Em relação às análises químicas, verifica-se um maior teor médio de cafeína nas 

amostras de café Robusta, tal como já seria esperado e que consta na norma NP ISO 

20481:2008. 

As amostras de café Robusta apresentam uma maior percentagem média de humidade, 

tanto em verde como em torrado. Apenas a amostra RU de café torrado obteve o teor 

médio mais baixo de humidade, assim como as amostras AR e AI.   

Quanto à determinação do extrato aquoso, para as amostras de café Arábica obtiveram-

se resultados médios muito idênticos entre si, mas as amostras de café Robusta 

apresentaram resultados com maior diferença de valores. Porém, todos se encontram 

dentro do valor máximo estabelecido. 

Quanto à determinação do teor de cinza, todas as amostras apresentam valores médios 

abaixo do limite máximo estabelecido. 

Portanto, pode concluir-se que todas as amostras analisadas se encontram dentro dos 

limites e valores máximos regulamentados para todas as técnicas executadas.  

De uma forma geral, conclui-se que os objetivos iniciais do estágio foram obtidos e 

concluídos.  
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O estágio na empresa foi uma mais valia, porque houve contacto direto com a realidade 

do que é trabalhar numa empresa, o que levou à aquisição de competências e de novas 

aprendizagens. 
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Apêndice 2: Plano HACCP  
Tabela 8: Resultados da identificação dos perigos e respetivas medidas de controlo 

Processo/Etapa/Material 

Subsidiário/Outros 
Tipo de Perigo Descrição dos Perigos Causas 

Medidas de Controlo 

Existentes 

Níveis de Aceitação no 

Produto Final 

Água potável 

Biológico Contaminação por 
bactérias patogénicas. 

Deficiente controlo dos 
parâmetros 

microbiológicos da água. 

Controlo dos parâmetros 
microbiológicos da água. 

De acordo com o PIE 
(Decreto-lei 306/2007). 

Químico 
Contaminação por 
metais pesados por 

processo de lixiviação. 

Deficiência no sistema 
automático; 

Deficiente controlo de 
parâmetros físico-
químicos da água. 

Controlo de parâmetros 
físico-químicos da água. 

De acordo com o PIE 
(Decreto-lei 306/2007). 

Tratamento da água por 
osmose inversa      

Caldeira      

Receção de extrato seco 
de café  

Físico 
Contaminação por 
corpos estranhos 

provenientes da origem. 

Condições de 
processamento 

deficientes. 

Seleção rigorosa de 
fornecedores. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 

Biológico Contaminação por 
bolores. 

Condições de 
armazenamento e 

transporte deficientes. 

Seleção rigorosa de 
fornecedores. 

De acordo com Valores-
guia de interpretação de 

resultados de ensaios 
microbiológicos em 

alimentos prontos para 
consumo e em 

superfícies do ambiente 
de preparação e 

distribuição alimentar. 
Departamento de 

Alimentação e Nutrição; 
Inst. Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge; 

Centro de Saúde Pública 
Doutor Gonçalves 

Ferreira. 
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Tabela 9: Resultados da identificação dos perigos e respetivas medidas de controlo (continuação) 

Processo/Etapa/Material 
Subsidiário/Outros Tipo de Perigo Descrição dos Perigos Causas Medidas de Controlo 

Existentes 
Níveis de Aceitação no 

Produto Final 

Alimentação manual 

Físico Contaminação por 
corpos estranhos. Exposição ao ar. Monitorização das Boas 

Práticas. 
Máx. 0,5 % (Decreto-lei 

78/2013) 

Biológico 

Contaminação por 
Salmonella spp. 

Contaminação por 
Coliformes Fecais, E. 

coli. 

Presença de roedores e 
pássaros, principais 
vetores de doença; 

Baixos índices 
higiénicos. 

Monitorização das Boas 
Práticas. 

De acordo com Valores 
Guia para avaliação da 

qualidade 
microbiológica de 

alimentos prontos a 
comer preparados em 
estabelecimentos de 
restauração. M. I. 

Santos; C. Correia; M. I. 
Cunha; M. M. Saraiva; 
M. R. Novais. – Inst. 

Nacional de Saúde Dr. 
Ricardo Jorge – INSA e 

Centro Nacional de 
Saúde Alimentar e 
Nutrição – CSAN. 

Misturadora  Físico Contaminação por 
corpos estranhos. Exposição ao ar. Monitorização das Boas 

Práticas. 
Isento, de acordo com 

requisitos internos. 

Concentração  Físico Contaminação por 
corpos estranhos. Exposição ao ar. Monitorização das Boas 

Práticas. 
Isento, de acordo com 

requisitos internos. 
Estabilização       

Embalamento manual  Físico Contaminação por 
corpos estranhos. 

Presença de partículas 
de materiais de 

embalagens que se 
soltam. 

 

Monitorização das Boas 
Práticas. 

Máx. 0,5% (Decreto-lei 
78/2013). 
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Tabela 10: Resultados da identificação dos perigos e respetivas medidas de controlo (continuação) 

Processo/Etapa/Material 

Subsidiário/Outros 
Tipo de Perigo Descrição dos Perigos Causas 

Medidas de Controlo 

Existentes 

Níveis de Aceitação no 

Produto Final 

Embalamento manual  Biológico 
Contaminação por 

Coliformes Fecais, E. 
coli. 

Baixos índices 
higiénicos. 

Monitorização das Boas 
Práticas: controlo anual 

dos parâmetros 
microbiológicos. 

De acordo com Valores-
guia de interpretação de 

resultados de ensaios 
microbiológicos em 

alimentos prontos para 
consumo e em 

superfícies do ambiente 
de preparação e 

distribuição alimentar. 
Departamento de 

Alimentação e Nutrição; 
Inst. Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge; 

Centro de Saúde Pública 
Doutor Gonçalves 

Ferreira. 
Encartonamento       

Paletização       
Armazenamento       

Expedição       

Películas triplex Químico Presença de migrações. 

Tempo, temperatura e 
tipo de material que está 

em contacto com o 
alimento. 

Garantia de 
compatibilidade 

alimentar. Boletim de 
Análise do fornecedor. 

Propianato de 
Octadecilo LMS = 6 

mg/kg; Disocianato de 
difenilmetano LMS = 1 
mg/kg; Octeno LMS= 
15 ppb (Reg. 10/2011). 

Caixas de cartão Físico 
Danificação das 

embalagens que contêm 
o produto. 

Uso de caixas de cartão 
danificadas. 

Lista de verificação das 
boas práticas de higiene 
e fabrico: substituição da 

caixa danificada por 
outra em condições. 

De acordo com o 
Regulamento nº 10/2011 
e respetivas alterações. 
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Tabela 11: Resultados da identificação dos perigos e respetivas medidas de controlo (continuação) 

Processo/Etapa/Material 

Subsidiário/Outros 
Tipo de Perigo Descrição dos Perigos Causas 

Medidas de Controlo 

Existentes 

Níveis de Aceitação no 

Produto Final 

Paletes Físico Danificação da caixa 
que contém o produto. 

Uso de paletes de 
madeira danificadas. 

Lista de verificação das 
boas práticas de higiene 
e fabrico: colocação de 
papel entre a palete de 
madeira e o saco com o 

produto. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 

Tampas  Químico Presença de migrações. 

Tempo, temperatura e 
tipo de material que está 

em contacto com o 
alimento. 

Garantia de 
compatibilidade 

alimentar. Boletim de 
Análise do fornecedor. 

Propianato de 
Octadecilo LMS = 6 

mg/kg; Disocianato de 
difenilmetano LMS = 1 
mg/kg; Octeno LMS = 
15 ppb (Reg. 10/2011). 

Depósito  
Químico Presença de migrações. 

Tempo, temperatura e 
tipo de material que está 

em contacto com o 
alimento. 

Garantia de 
compatibilidade 

alimentar. Boletim de 
Análise do fornecedor. 

 
Propianato de 

Octadecilo LMS = 6 
mg/kg; Disocianato de 
difenilmetano LMS = 1 
mg/kg; Octeno LMS = 
15 ppb (Reg. 10/2011). 

Físico Presença de corpos 
estranhos. Exposição ao ar. Monitorização das Boas 

Práticas. 
Isento, de acordo com 

requisitos internos. 
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Tabela 12: Resultados da identificação dos perigos e respetivas medidas de controlo (continuação) 

Processo/Etapa/Material 

Subsidiário/Outros 
Tipo de Perigo Descrição dos Perigos Causas 

Medidas de Controlo 

Existentes 

Níveis de Aceitação no 

Produto Final 

Depósito  Biológico 
Contaminação por 

Coliformes Fecais, E. 
coli.  

Baixos índices 
higiénicos. 

Monitorização das Boas 
Práticas: controlo anual 

dos parâmetros 
microbiológicos. 

De acordo com Valores-
guia de interpretação de 

resultados de ensaios 
microbiológicos em 

alimentos prontos para 
consumo e em 

superfícies do ambiente 
de preparação e 

distribuição alimentar. 
Departamento de 

Alimentação e Nutrição; 
Inst. Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge; 

Centro de Saúde Pública 
Doutor Gonçalves 

Ferreira.  

Presença de vidros ou 
plásticos duros Físico 

Quebra de vidros ou 
plásticos durante o 

processamento. 

Falta de proteção dos 
equipamentos. 

Proteção de vidros com 
uma película 

autocolante. Proteção 
das lâmpadas. Lista de 
verificação das boas 
práticas de higiene e 

fabrico. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 

Pavimento Físico 
Pavimento danificado, 
presença de baldosas 

partidas. 

Desgaste do pavimento, 
devido ao tempo de uso 

e falta de reparação. 

Reparação do 
pavimento. Lista de 
verificação das boas 
práticas de higiene e 

fabrico. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 

Lâmpadas localizadas 
nos equipamentos ou 
máquinas, onde passe 

produto ainda em 
processo 

Físico 

Quebra de plásticos de 
proteção ou lâmpadas 

durante o 
processamento. 

Falta de proteção das 
lâmpadas localizadas 
nos equipamentos ou 

máquinas. 

Proteção das lâmpadas. 
Lista de verificação das 
boas práticas de higiene 

e fabrico. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 
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Tabela 13: Resultados da identificação dos perigos e respetivas medidas de controlo (continuação) 

Processo/Etapa/Material 

Subsidiário/Outros 
Tipo de Perigo Descrição dos Perigos Causas 

Medidas de Controlo 

Existentes 

Níveis de Aceitação no 

Produto Final 

Brindes  

Físico Danificação do produto. 
Produtos frágeis, com 

extremidades 
pontiagudas e cortantes. 

Quantificação dos 
resíduos resultantes de 
brindes danificados na 

área da produção. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 

Químico Contaminação pelo 
material de embalagem. 

Material não apto para 
uso alimentar. 

Garantia de 
compatibilidade 

alimentar. Boletim de 
análise do fornecedor. 

Propianato de 
Octadecilo LMS = 6 

mg/kg; Disocianato de 
difenilmetano LMS = 1 
mg/kg; Octeno LMS = 
15 ppb (Reg. 10/2011). 

Biológico Presença de Salmonella 
spp. 

Presença de roedores e 
pássaros, principais 
vetores de doença. 

Monitorização do 
Controlo de Pragas. 

 

Níveis de aceitação no 
produto final: de acordo 

com Valores-guia de 
interpretação de 

resultados de ensaios 
microbiológicos em 

alimentos prontos para 
consumo e em 

superfícies do ambiente 
de preparação e 

distribuição alimentar. 
Departamento de 

Alimentação e Nutrição; 
Inst. Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge; 

Centro de Saúde Pública 
Doutor Gonçalves 

Ferreira. 
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Tabela 14: Resultados da identificação dos perigos e respetivas medidas de controlo (continuação) 

Processo/Etapa/Material 

Subsidiário/Outros 
Tipo de Perigo Descrição dos Perigos Causas 

Medidas de Controlo 

Existentes 

Níveis de Aceitação no 

Produto Final 

Visitas por escolas, 
clientes, fornecedores ou 

particulares 

Biológico 
Contaminação por 
microrganismos 

patogénicos. 

Falta de informação ao 
responsável da visita por 

pessoas com doenças 
contagiosas. 

Aplicar questionário 
(imp. 250) e controlar 
acesso às instalações. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 

Químico 
Introdução de 

substâncias químicas 
perigosas. 

Sabotagem, entrada com 
fármacos nas instalações 
por má revisão por parte 

dos revistadores. 

Visitas acompanhadas 
por guias e seguindo o 
trajeto desenhado no 

pavimento. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 

Físico Contaminação por 
corpos estranhos. 

Comportamento 
impróprio. 

Visitas acompanhadas 
por guias e seguindo o 
trajeto desenhado no 

pavimento. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 

Lavagem da farda  

Biológico Contaminação com 
microrganismos. 

Elevada contagem 
microbiológica por 

lavagem deficiente da 
farda. 

Sensibilizar para 
lavagem da farda de 

trabalho a temperaturas 
superiores a 60º C e 

separada da outra roupa. 
Inspeção visual das 

fardas. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 

Químico Contaminação por 
resíduos de detergente. 

Excesso de detergente 
ou enxaguamento 

deficiente. 

Sensibilizar para 
lavagem da farda de 

trabalho com detergente 
clorado e respeitando as 
dosagens definidas nos 

rótulos. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 

Físico Contaminação por 
partículas. 

Presença de resíduos 
visuais na farda por 
secagem da farda no 

exterior. 

Secar a farda na 
máquina de secar. Passar 

a ferro antes de usar. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 
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Tabela 15: Resultados da identificação dos perigos e respetivas medidas de controlo (continuação) 

Processo/Etapa/Material 

Subsidiário/Outros 
Tipo de Perigo Descrição dos Perigos Causas 

Medidas de Controlo 

Existentes 

Níveis de Aceitação no 

Produto Final 

Acesso à fábrica desde 
os balneários ou 

refeitório   

Físico Contaminação por 
corpos estranhos. 

Transporte de impurezas 
através das ranhuras dos 

sapatos. 

Monitorização das boas 
práticas: limpeza 

adequada do calçado. 
Troca de calçado sempre 
que se entra na fábrica. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 

Biológico 

Contaminação por 
microrganismos 

patogénicos através do 
ar ou solo. 

Uso de vestuário 
inadequado. Incorreta 
higienização por parte 

do pessoal. 

Monitorização das boas 
práticas: uso de 

vestuário adequado. 
Correta higienização 

antes de entrar na 
fábrica. 

Isento, de cordo com 
requisitos internos. 

Saúde dos 
colaboradores  

Biológico 

Transmissão de 
microrganismos 

causadores de doença ao 
produto e/ou a outros 

colaboradores. 

Falta de informação ao 
responsável de doença 

do colaborador. 

Sensibilizar os 
colaboradores para 
informarem os seus 

superiores sempre que 
surja uma doença. 

Medicina no trabalho 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 

Químico Contaminação por 
fármacos. 

Uso de fármacos na 
fábrica por 

comportamento 
impróprio. 

Proibido entrar ou 
armazenar na fábrica 

fármacos. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 

Manutenção 
insetocoladores Físico 

Contaminação por 
corpos estranhos 

(mosquitos e moscas). 

Falta de cuidado no 
processo de manutenção 

dos aparelhos. 

Monitorização das boas 
práticas: correta 

utilização do 
equipamento. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 

Manutenção dos postos 
de engodo e/ou ratoeiras 

mecânicas 
Químico 

Contaminação com os 
produtos usados no 
controlo de pragas. 

Falta de cuidado no 
processo de manutenção. 

Monitorização das boas 
práticas: correta 

utilização do 
equipamento. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 
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Tabela 16: Resultados da identificação dos perigos e respetivas medidas de controlo (continuação) 

Processo/Etapa/Material 

Subsidiário/Outros 
Tipo de Perigo Descrição dos Perigos Causas 

Medidas de Controlo 

Existentes 

Níveis de Aceitação no 

Produto Final 

Desinsetização   Químico 
Contaminação pelos 

produtos 
fitofarmacêuticos. 

Falta de cuidado na 
aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos nas 
zonas de laboração do 

produto. 

Monitorização das boas 
práticas: dar formação 

aos colaboradores para a 
correta aplicação de 

produtos 
fitofarmacêuticos. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 

Garrafa de água   

Físico Introdução de corpos 
estranhos. 

Falta de cuidado na 
utilização, manutenção e 

armazenamento da 
garrafa na área fabril. 

Monitorização das boas 
práticas: colocar a 

garrafa de água num 
local onde não 

prejudique o trabalho na 
área fabril. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 

Químico 

Contaminação por 
produtos químicos. 

Risco de contaminação 
por alergénios. 

Utilização da garrafa 
para colocação de outros 
produtos, que não água. 

Monitorização das boas 
práticas de utilização da 
garrafa de água no local 

de trabalho. 

Isento, de acordo com 
requisitos internos. 
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Tabela 17: Resultados da identificação dos PRO’s 

Processo/Etapa/Material 
subsidiário/Outros 

Tipo de 
perigo Frequência Severidade Risco Resultado 

Árvore de decisão 
PCC/PRO 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Água potável 
B 1 2 2 Não 

significativo N      

Q 1 3 3 Significativo S S S N  PRO 1 

Receção de extrato seco 
de café 

F 1 1 1 Não 
significativo N      

B 1 1 1 Não 
significativo N      

Alimentação manual 

F 2 1 2 Não 
significativo N      

B 1 2 2 Não 
significativo N      

Misturadora F 1 1 1 Não 
significativo N      

Concentração F 1 1 1 Não 
significativo N      

Embalamento manual 

F 1 1 1 Não 
significativo N      

B 1 2 2 Não 
significativo N      

Películas triplex Q 1 3 3 Significativo S S S N  PRO 2 
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Tabela 18: Resultados da identificação dos PRO’s (continuação) 

Processo/Etapa/Material 
subsidiário/Outros 

Tipo de 
perigo Frequência Severidade Risco Resultado 

Árvore de decisão 
PCC/PRO 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Caixas de cartão F 2 1 2 Não 
significativo N      

Paletes F 2 1 2 Não 
significativo N      

Tampas Q 1 3 3 Significativo S S S N  PRO 3 

Depósito  

Q 1 3 3 Significativo S S S N  PRO 4 

F 1 1 1 Não 
significativo N      

B 1 2 2 Não 
significativo N      

Presença de vidros ou 
plásticos duros F 2 1 2 Não 

significativo N      

Pavimento F 2 1 2 Não 
significativo N      

Lâmpadas localizadas 
nos equipamentos ou 
máquinas, onde passe 

produto ainda em 
processo 

F 1 1 1 Não 
significativo N      

Brindes F 1 1 1 Não 
significativo N      

Brindes Q 1 3 3 Significativo S S S N  PRO 5 

 



109 
 

Tabela 19: Resultados da identificação dos PRO’s (continuação) 

Processo/Etapa/Material 
subsidiário/Outros 

Tipo de 
perigo Frequência Severidade Risco Resultado 

Árvore de decisão 
PCC/PRO 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Brindes B 1 2 2 Não 
significativo N      

Visitas por escolas, 
clientes, fornecedores ou 

particulares 

B 1 2 2 Não 
significativo N      

Q 1 2 2 Não 
significativo N      

F 1 1 1 Não 
significativo N      

Lavagem da farda  

B 1 1 1 Não 
significativo N      

Q 1 2 2 Não 
significativo N      

F 1 1 1 Não 
significativo N      

Farda de manga curta, 
barba e bigode F 1 1 1 Não 

significativo N      

Acesso à fábrica desde 
os balneários ou 

refeitório  

F 1 1 1 Não 
significativo N      

B 1 2 2 Não 
significativo N      

Saúde dos 
colaboradores  B 1 2 2 Não 

significativo N      
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Tabela 20: Resultados da identificação dos PRO’s (continuação) 

Processo/Etapa/Material 
subsidiário/Outros 

Tipo de 
perigo Frequência Severidade Risco Resultado 

Árvore de decisão 
PCC/PRO 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Saúde dos 
colaboradores Q 1 1 1 Não 

significativo N      

Manutenção 
insetocoladores F 1 1 1 Não 

significativo N      

Manutenção dos postos 
de engodo e/ou ratoeiras 

mecânicas 
Q 1 2 2 Não 

significativo N      

Desinsetização Q 1 3 3 Significativo S S S N  PRO 6 

Garrafas de água 

F 1 1 1 Não 
significativo N      

Q 1 2 2 Não 
significativo N      
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Tabela 21: Resultados do estabelecimento de sistemas de monitorização, correções, ações corretivas e verificação 

Processo/Etapa/Material 
subsidiário/Outros 

Nº 
PRO 

Tipo de 
perigo 

Monitorização 
Correção Ação corretiva Verificação 

Método Frequência Responsável Registo 

Água potável 1 Químico 

Cumprimento 
do plano de 
inspeção e 
ensaio da 

ETA. 

De acordo 
com o plano 
de inspeção e 

ensaio da 
ETA. 

Laboratório 
Externo. 

Boletim de 
análise – 
validado 

pelo 
Departament
o Ambiental. 

Segregação 
do Produto. 

Destruição ou 
Reprocessamento 

de produto de 
acordo com 

NDPOQL03. 

Análise do 
Tableaux de 

Board. 

Películas triplex 2 Químico 

Validação do 
Boletim de 
Análise do 
fornecedor. 

Em todas as 
receções. 

Coordenador 
de Logística 

e 
Coordenador 
de Sistemas. 

Boletim de 
análise e 
SAPR/3. 

Segregação 
do Produto. 

Devolução ao 
fornecedor. 

Análise às 
películas de 

produtos 
certificados. 

Tampas 3 Químico 

Validação do 
Boletim de 
Análise do 
fornecedor. 

Em todas as 
receções. 

Coordenador 
de Logística 

e 
Coordenador 
de Sistemas. 

Boletim de 
análise e 
SAPR/3. 

Segregação 
do Produto. 

Devolução ao 
fornecedor. 

Análise 
Anual às 

películas de 
produtos 

certificados.  

Depósito 4 Químico  

Validação do 
Boletim de 
Análise do 
fornecedor. 

Em todas as 
receções. 

Coordenador 
de Logística 

e 
Coordenador 
de Sistemas. 

Boletim de 
análise e 
SAPR/3. 

Segregação 
do Produto.  

Devolução ao 
fornecedor.  

Análise 
Anual às 

películas de 
produtos 

certificados.  
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Tabela 22: Resultados do estabelecimento de sistemas de monitorização, correções, ações corretivas e verificação (continuação) 

Processo/Etapa/Material 
subsidiário/Outros 

Nº 
PRO 

Tipo de 
perigo 

Monitorização 
Correção Ação corretiva Verificação 

Método Frequência Responsável Registo 

Brindes  5 Químico  

Validação do 
Boletim de 
Análise do 
fornecedor. 

Em todas as 
receções.  

Coordenador 
de Logística 

e 
Coordenador 
de Sistemas. 

Boletim de 
análise e 

SAPR/03. 

Segregação 
do Produto. 

Devolução ao 
fornecedor. 

Verificação 
do Boletim de 

Análise na 
realização de 
exercícios de 
rastreabilidad

e. 

Desinsetização  6 Químico  

Acompanham
ento do 

Técnico na 
realização do 

serviço. 

Em todos os 
serviços.  

Técnico de 
Sistemas. 

Relatório de 
acompanha

mento. 

Segregação 
do Produto. 

Destruição ou 
Reprocessamento 

de produto de 
acordo com 
NDPOQL03 
Devoluções – 

Recuperação de 
Produto.  

Análise do 
Tableaux de 

Board. 
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Tabela 23: Informações acerca da revisão 

Revisão Verificado Elaborado Aprovado Motivo da Revisão 

5 

Assistente de Sistemas 
Integrados e Certificações, 
Coordenadores de Sistemas 
Integrados e Certificações e 

Gestor de Sistemas Integrados 
e Certificações. 

Ana Pernas Equipa 

Alteração no material de 
embalagem (estratégia de 

melhoramento das condições 
para o produto/saúde do 

consumidor).  

 

 


