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O presente Manual surge como uma estratégia integrada
de comunicação com os Operadores Económicos do setor
alimentar e inclui informações simplificadas, com recurso
a ilustrações e outras representações gráficas, sobre as
ações que podem ser implementadas para o cumprimen-

to dos requisitos legais de segurança sanitária dos alimentos vigentes em Cabo Verde, designadamente, no que respeita às etapas de aquisição, receção e conservação de
géneros alimentícios.

Este documento destina-se aos Operadores
Económicos do setor alimentar, em particular:
 Operadores Industriais;
 Operadores de Produção Alimentar Artesanal;
 Operadores Grossistas;
 Operadores Retalhistas;
 Operadores da área de Restauração.
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INTRODUÇÃO

No contexto alimentar é fundamental conhecer os diferentes métodos e etapas implícitas na

produção e distribuição de géneros alimentícios de modo a garantir que estes ofereçam segurança aos consumidores. Desta forma, é relevante que os operadores económicos conheçam as formas adequadas de armazenagem, tanto ao nível da conservação das matériasprimas e de produto final, após a sua preparação/confeção, quanto os mecanismos que lhes
permitam identificar anomalias nos géneros alimentícios, desde a sua receção até ao momento em que são servidos e/ou expostos no mercado. Tratando-se de um Manual de boas
práticas, o processo de armazenagem apresentado neste documento não irá debruçar nas
questões administrativas de gestão de stock, mas sim em aspetos técnicos da cadeia alimentar ligados às etapas de aquisição, receção e conservação de géneros alimentícios.
De acordo com a legislação nacional os géneros alimentícios que forem manipulados, armazenados, embalados, transportados e expostos nos estabelecimentos alimentares devem ser
protegidos de qualquer contaminação que os torne impróprios para o consumo humano ou
perigosos para a saúde, bem como de condições que impeçam o seu consumo devido. Assim, os estabelecimentos do setor alimentar não devem aceitar géneros alimentícios, cujo
grau de contaminação (por pragas, microrganismos patogénicos ou substâncias tóxicas,
substâncias em decomposição ou corpos estranhos) sinalize que estes alimentos são impróprios para o consumo humano ou que de tal facto sejam suspeitos.
A legislação nacional impõe que os géneros alimentícios armazenados nos estabelecimentos
devem ser conservados em condições adequadas que evitem a sua deterioração e os proteja
da contaminação, logo, deverão ser implementadas regras de asseio e higiene a observar,
nomeadamente, o asseio e conservação das instalações, equipamentos e utensílios
(higienização, manutenção) utilizados na aquisição, receção e conservação ou em qualquer
fase dos processos de preparação ou confeção.
A legislação do setor alimentar, relativa aos requisitos de segurança sanitária, tem como

princípio fundamental a aplicação das boas práticas de higiene na produção, armazenagem e
comércio de géneros alimentícios, prevenindo a contaminação dos alimentos, e por conseguinte, diminuindo o risco do consumo de géneros alimentícios impróprios ou potencialmente prejudiciais para a saúde humana.
7

Assim, o Decreto-Legislativo nº 3/2009, de 15 de Junho, estabelece que a preparação, transformação, fabrico, embalagem, armazenagem, distribuição, manuseamento, venda ou colocação de géneros alimentícios à disposição do consumidor devem realizar-se em condições
de higiene e segurança, realçando o dever de higiene dos alimentos, impondo que só devem
ser colocados no mercado géneros alimentícios seguros.
Na sequência, o Decreto-Lei nº 25/2009, de 20 de julho, determina como princípio basilar da
garantia de higiene dos alimentos, o facto dos operadores do setor alimentar serem os primeiros responsáveis pela segurança dos alimentos, ficando nítido que é deles a responsabilidade primeira de oferecer alimentos que sejam seguros aos consumidores. Especificamente,
o artigo 23° do regulamento anexo ao Decreto-Lei nº 25/2009, chama a atenção para o modo de conservação e armazenagem dos géneros alimentícios, sublinhando a importância da
conservação de alimentos em condições que não põem em risco a saúde dos consumidores.
Para tal, o conhecimento da legislação do setor alimentar é uma obrigatoriedade, a fim de
permitir a tomada de todas as medidas necessárias para que sejam cumpridas as boas práti-

cas de armazenagem.
Assim, o presente Manual tem o objetivo de dotar os leitores de conhecimentos relativos
aos:


critérios a considerar na aquisição e receção de géneros alimentícios;



critérios e condições de armazenagem dos géneros alimentícios nas diversas fases,
desde a conservação das matérias-primas até ao produto final.
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AQUISIÇÃO DE GÉNEROS
ALIMENTÍCIOS
Nos estabelecimentos do setor alimentar deve ser assegurado que, quando se adquire um

género alimentício se obtém na realidade o que se pretende, assim devem ser estabelecidos
e mantidos documentados os requisitos especificados, de forma a assegurar que o produto
adquirido está conforme, com especial atenção aos requisitos sanitários.
É imprescindível que todos os pormenores e requisitos relevantes dos géneros alimentícios
sejam claramente referenciados e é igualmente importante que os operadores verifiquem se
os requisitos são cumpridos, quer sejam fornecedores, incluindo os auto-fornecedores ou
clientes.

Os riscos que as empresas do setor alimentar correm de não satisfazer os seus clientes,
aumentam com a ocorrência de qualquer falha relativamente aos produtos adquiridos, quer
sejam matérias-primas ou produtos acabados.
Nos casos de operadores que dependam de
fornecedores, a seleção dos considerados
qualificados e de confiança é fundamental
para a garantia de qualidade dos géneros
alimentícios

adquiridos.

As

obrigações

relativamente aos fornecedores resumem-se
a um único requisito, que é garantir que
cumprem as normas legais relativas à higiene
dos géneros alimentícios. Assim, deve-se
evitar a seleção de fornecedores que não
oferecem confiança, tendo em conta que a
probabilidade de ocorrência de situações
que coloquem em risco a segurança dos
alimentos e, consequentemente, a saúde do
consumidor é grande.
É essencial ter a confiança de que o
fornecedor cumpre com todos os requisitos
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legais relativos à segurança dos alimentos, devendo este ser selecionado com base na sua
capacidade de satisfazer, para além de requisitos legais, outros requisitos pré-definidos. Os
fornecedores devem ser continuamente avaliados (ver anexo I) com base em questões ou
parâmetros de confiança, como:

Os géneros alimentícios fornecidos obedecem aos requisitos pré-definidos?

O prazo de entrega acordado é habitualmente cumprido?

O fornecedor é certificado?

Tem um sistema da segurança sanitária ou de qualidade implementado?

O não cumprimento desses critérios poderá levar à desqualificação do fornecedor e

consequente aprovação de um novo. Estes critérios também devem ser levados em conta
quando um operador não depende de fornecedores, ou seja, quando o mesmo produz a
matéria-prima necessária para a obtenção dos produtos finais.

O QUE DEVEMOS TER EM CONTA AO ADQUIRIR ALIMENTOS?
Para adquirir alimentos, quer sejam matérias-primas, ingredientes, produtos acabados, produtos frescos etc., é preciso ter em conta:
Planificação antecipada da receção dos produtos considerando os espaços disponíveis para a sua armazenagem;

A lista dos fornecedores e as fichas de avaliação dos mesmos (ver anexo I);

Fichas de descrição das características organoléticas que os produtos devem
apresentar no ato de aquisição e receção;
Arquivamento das fichas técnicas dos produtos, certificados sanitários e outros
documentos que comprovem a segurança dos produtos adquiridos;
Registo de informações sobre os produtos adquiridos (nome do produto, quantidade, data da aquisição, fornecedor, entre outras informações
pertinentes).
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RECEÇÃO DE GÉNEROS
ALIMENTÍCIOS
A receção de géneros alimentícios é comum a todos os tipos de estabelecimentos do setor
alimentar (indústria, restauração, comércios retalhista e grossita). Tem uma grande importância, em virtude de ser a primeira etapa de controlo e consequente rejeição de géneros
alimentícios que não cumpram com as especificações e requisitos de higiene e segurança,
que de algum modo possam vir a colocar em risco a saúde dos consumidores.

Figura 1 - Exemplo de ação de inspeção à receção de produtos.

O operador é responsável pelo controlo da segurança e qualidade dos géneros alimentícios
rececionados. Assim, os funcionários ou manipuladores responsáveis pela atividade de receção devem receber formação de modo a garantir que apenas aceitam os produtos que estão
de acordo com as especificações dos parâmetros de qualidade e segurança. Esta formação
deve ser assegurada pelos gestores ou responsáveis do estabelecimento, de modo a que as

especificações técnicas e de qualidade são entendidas e apreendidas.
A inspeção na receção deve ser realizada tanto ao veículo usado no transporte, nos dispositivos de transporte (por exemplo: caixas, contentores, malas térmicas etc.), como aos géneros
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alimentícios rececionados. De um modo geral, esta inspeção deve focar na avaliação de parâmetros que permitam avaliar a ausência de qualquer fonte de contaminação cruzada. Assim, aquando da receção deve-se verificar:
A adequabilidade do veículo e dispositivos de transporte relativo ao género
alimentício transportado, especialmente no que diz respeito a produtos
refrigerados ou congelados;
As temperaturas de transporte, no caso de produtos refrigerados ou congelados,
visto ser muito importante que a cadeia de frio não seja interrompida. Caso a
temperatura aumente, pode ocorrer desenvolvimento de microrganismos
patogénicos;
As condições de higiene e conservação do veículo de transporte;
O estado das embalagens de acondicionamento de géneros alimentícios, no caso
de géneros alimentícios pré-embalados, em termos de higiene e integridade, visto
poderem originar alterações ou contaminações os alimentos;
A rotulagem, com especial atenção aos prazos de validade dos géneros
alimentícios, rejeitando os produtos cujo prazo de validade esteja ultrapassado.

| 3.1 ÁREA OU ZONA DE RECEÇÃO
O processo de receção deve ser efetuado exclusivamente em local específico para tal. A área
de receção de géneros alimentícios deve estar sempre limpa e desobstruída e os produtos
rececionados devem ser mantidos nessa área o mínimo de tempo possível. Esta área deve
estar devidamente identificada, por meio de afixação de placa/sinalética, e fisicamente sepa-

rada das outras áreas.
As entregas devem ser realizadas em horários determinados, preferencialmente, no período
da manhã ou no fim da tarde, separando-se os produtos alimentares dos não alimentares.
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Para a correta organização física destas áreas, devem ser cumpridas as regras:
Ter disponível uma caneta ou um lápis e uma superfície dura, sobre a qual seja
possível escrever;
Manter em local acessível um termómetro para verificar e registar as
temperaturas dos géneros alimentícios rececionados;
Ter sempre disponíveis os meios para transportar os produtos quando necessário
(por exemplo: carros manuais), devendo estes estar sempre limpos;
Ter sempre disponíveis as listas de verificação (check lists) utilizadas no controlo
dos produtos rececionados.

Figura 2 - Exemplo de área ou zona de receção de géneros alimentícios.
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A receção dos produtos alimentares deve ser feita em local fechado, limpo, organizado, fresco e com boa iluminação, de acordo com as seguintes regras:

O horário de receção dos produtos alimentares deve ser organizado
de modo a que este não coincida com períodos de maior volume de
trabalho e evitando a ocorrência da receção de produtos alimentares
de diferentes fornecedores em simultâneo.
Os manipuladores implicados nesta atividade devem utilizar equipamentos de proteção adequada, por exemplo: aventais, botas de proteção, luvas de proteção, toucas de utilização exclusiva para esta tarefa. Além disso, devem lavar adequadamente as mãos antes e depois da receção dos alimentos e verificar as seguintes condições:


Se os veículos e dispositivos de transporte se encontram limpos, e se os produtos estão protegidos da exposição solar e das
impurezas do meio ambiente;



Se os alimentos congelados ou refrigerados foram transportados em condições adequadas de frio;



Se os produtos alimentares se encontram em bom estado de
higiene, sem sinais de contaminação ou de deterioração;



Se as embalagens se encontram em bom estado de higiene e
íntegras (por exemplo: sem estar amassadas ou rotas);



Se a rotulagem dos produtos embalados contém as informações obrigatórias, em português e em letras visíveis;



Se existem os documentos que acompanham os produtos alimentares e que permitam assegurar a sua rastreabilidade.

As embalagens exteriores (embalagens secundárias ou terciárias) devem ser descartadas e removidas antes de armazenar os produtos.

A armazenagem dos produtos alimentares deve ser feita com a maior
celeridade.
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Os alimentos que não cumprem os critérios de segurança e de qualidade devem ser rejeitados ou devolvidos de imediato ao fornecedor. Nos casos em que não for possível a sua devolução, estes devem ser devidamente identificados e armazenados em separado (ver Anexo V
e VI). Os operadores devem registar e guardar todas as observações feitas no ato da receção
dos produtos alimentares.

| 3.2 CONTROLO E INSPEÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE
NA RECEÇÃO
O estado em que o veículo de transporte se encontra, assim como dos dispositivos de transporte utilizados, pode assumir bastante importância para a adequada conservação dos géneros alimentícios transportados. Geralmente, os veículos são frequentemente associados à
situações de incumprimento das especificações de higiene e qualidade necessárias para a
aceitação de mercadorias.
Os veículos também podem assumir o papel de vetor de contaminação das instalações,
transportando pragas, perigos físicos, químicos ou microbiológicos para o interior das mesmas, diretamente ou por via dos géneros alimentícios transportados.
Os fatores de maior importância a ter em consideração quando se inspeciona um veículo utilizado no transporte de alimentos são:


A aparência do veículo, nomeadamente, a limpeza geral ou a ausência de danos na estrutura do veículo;



A integridade estrutural dos veículos. Caso os dispositivos de transporte dos veículos
estejam danificados, podem gerar a contaminação dos alimentos;



A presença de água nos dispositivos de
transporte pode indicar que não foi implementada uma correta proteção, relativamente às condições ambientais, por parte

do fornecedor. Este facto pode por em
causa a integridade do produto, favorecendo, por exemplo, o desenvolvimento
de fungos;

Figura 3 - Exemplo de veículo adequado para o
transporte de alimentos.
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A presença de poeiras ou outras sujidades;



Caso os veículos estejam equipados com sistema de frio, deve-se verificar se este está
a funcionar corretamente, através da medição da temperatura no interior da caixa do
veículo e/ou através da verificação dos registos de temperatura durante o período de
transporte.

Os estabelecimentos alimentares que têm na sua atividade o transporte de alimentos devem
ter em conta os seguintes aspetos:
→ Condições dos veículos de transporte: devem ser utilizados veículos que foram projetados
para o transporte de géneros alimentícios, que garantam proteção contra a luz solar direta e
que estejam em bom estado de higiene e conservação. A carga e a descarga de mercadorias
devem ser feitas no mínimo tempo possível, em uma área adequada, protegida da luz solar e
de possíveis fontes de contaminação atmosférica;
→ Acondicionamento dos alimentos nos veículos de transporte: os alimentos devem ser colo-

cados em embalagens que os protejam contra choques, cheiros estranhos ou outras situações de risco que possam resultar na alteração das suas características próprias. As caixas,
contentores ou recipientes de transporte devem estar limpos, serem próprios para o uso alimentar e estarem em bom estado de conservação;

Figuras 4, 5 e 6 - Exemplos de recipientes de transporte de alimentos a temperatura ambiente e a frio.

→ Transporte de diferentes tipos de alimentos no mesmo veículo: quando são transportados
diferentes tipos de alimentos num mesmo veículo, deve-se ter em conta às características
de cada alimento, assim, os alimentos com caraterísticas semelhantes devem ser agrupados,
e separados dos com caraterísticas diferentes, reduzindo o risco de contaminação cruzada;
Sempre que os veículos e/ou os dispositivos de transporte forem utilizados, deve-se proceder à sua higienização, de forma adequada e entre os carregamentos, para evitar a contaminação cruzada.
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→ Transporte de alimentos perecíveis: os alimentos perecíveis são alimentos que se deterioraram facilmente por conter na sua composição elevada quantidade de água, como é o caso
do leite, carnes, peixes e mariscos. A maioria dos alimentos perecíveis deve ser transportada
a temperatura de frio (refrigerados ou congelados). Recomenda-se temperaturas de refrigeração variáveis, entre 0 °C a 10 °C, atendendo às caraterísticas de cada tipo de alimento. Em
relação aos alimentos que requerem condições de congelação, a temperatura de transporte
recomendável oscila entre os -12 °C e -18 °C.
Durante o transporte de alimentos refrigerados ou congelados deve-se fazer o
máximo para manter a temperatura
constante, de forma a não haver
“quebras da cadeia de frio”, ou seja, oscilações de temperaturas. Assim durante
o transporte de alimentos é necessário:

a) Transportar os alimentos em veículos
ou dispositivos de transporte que garantam a temperatura de frio ideal, assim
Figura 7 - Exemplo de veículo equipado com câmara de refrigeração.

como o seu controlo e registo frequente;
b) Em alternativa, utilizar caixas ou recipientes de transporte que asseguram a
manutenção da temperatura de frio. Como por exemplo: contentores de trans-

porte a frio, malas térmicas, caixas de
isopor, entre outros;
c) Utilizar placas de gelo nas malas térmicas, caixas de isopor ou outros dispositivos de transporte, de forma a garantir
temperaturas baixas;
Figuras 8 - Exemplo de placas de gelo e caixa de
isopor para o transporte de alimentos.

d) Quando os alimentos são transportados por longas distâncias, estes podem ser colocados
em câmaras de refrigeração ou de congelação, respeitando o limite de carga do equipamento de transporte.
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→ Transporte de produtos alimentares e não alimentares no mesmo veículo: recomenda-se
que os veículos e dispositivos utilizados para o transporte de alimentos sejam de uso exclusivo para este fim, devendo-se evitar a sua utilização para transportar outros tipos de produtos, como os que têm na sua composição substâncias químicas, por exemplo: produtos de
limpeza, inseticidas, combustível, entre outros.
No entanto, em casos inevitáveis, quando é feito o transporte de alimentos em simultâneo

com outros produtos, estes devem estar devidamente acondicionados, separados e isolados.

| 3.3 CONTROLO E INSPEÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS NA RECEÇÃO
Após a inspeção do veículo, deve-se efetuar a inspeção dos géneros alimentícios rececionados, realizando os registos necessários, na lista de verificação específica para cada produto
ou grupos de produtos a rececionar. Esta inspeção deve ser realizada tendo em conta as especificações previamente estabelecidas, bem como a natureza dos produtos.
O manipulador ou funcionário responsável pela receção de géneros alimentícios deve ter um
efetivo conhecimento de todas as caraterísticas dos alimentos rececionados, ou seja, ter o
conhecimento das especificações. Este manipulador deve também ter a autoridade
(delegada pelo seu superior), para rejeitar qualquer género alimentício que não cumpra com
os requisitos e especificações pré-definidos.
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Desta inspeção devem fazer parte os controlos quantitativo e qualitativo.

CONTROLO QUANTITATIVO

CONTROLO QUALITATIVO


Verificar o estado das embalagens, se
estas se encontram danificadas, sujas
ou abertas, por exemplo: latas
inchadas, enferrujadas ou de alguma
forma danificadas;



Verificar a presença de sinais que
indiciem a contaminação por pragas.
Incluindo a presença de fezes e/ou
urina, restos de pragas mortas, pelos
ou embalagens que se apresentem
roídas;



Verificar a presença efetiva de pragas
nos produtos, como baratas e moscas;



Verificar se as quantidades e os
géneros alimentícios recebidos estão
de acordo às encomendas ou as
necessidades de produção;



Efetuar o controlo do peso e tamanho
dos géneros alimentícios recebidos,
sempre que tal seja aplicável. O

operador deve ter em atenção o facto
de que os dispositivos de medição ou
pesagem devem ser higienizados
diariamente e após cada utilização,
por exemplo: entre a pesagem de
vegetais e a pesagem de produtos de

origem animal.

Verificar a presença de contaminantes
químicos, como por exemplo: resíduos
óleo de lubrificação proveniente do
contacto do produto com o veículo de
transporte;
Verificar o rótulo dos géneros
alimentícios e rejeitar aqueles cujo
prazo de validade esteja impercetível
ou inexistente, ou mesmo as situações
em que o rótulo não exista. Deve terse também em atenção os prazos de
validade que tenham expirado ou que
estejam próximos de expirar e cuja
utilização do produto não ocorra antes
dessa mesma data limite.

Caso algum dos alimentos recebidos apresente um ou mais dos aspetos descritos ou em caso de dúvida relativamente à qualidade do género alimentício, por precaução este deve ser
de imediato rejeitado. O manipulador responsável pela tomada de decisão, deve especificar

por escrito a não conformidade que motivou a rejeição, na ficha de verificação dos produtos
rececionados e em adição registar evidências que comprovam o ato (por exemplo: através
de fotos ou vídeos). A ocorrência deverá ficar descrita num eventual registo de devolução
que acompanhará o produto aquando da devolução ao fornecedor.
19

A verificação do aspeto adequado dos géneros alimentícios é uma medida simples e eficaz
para detetar a sua conformidade, principalmente dos perecíveis. Deste modo, alguns parâmetros devem ser avaliados no momento da receção, dos quais se destacam as caraterísticas
organoléticas, em específico de alguns dos principais grupos de géneros alimentícios:

GÉNEROS
ALIMENTÍCIOS

EXEMPLO DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉTICAS A OBSERVAR DURANTE A
INSPEÇÃO À RECEÇÃO

Aprovação

Rejeição









Hortofrutícolas

Sã (nível de maturação ideal);
Inteira;
Sem sinal da presença de
pragas ou outros agentes
contaminantes;
 Íntegras, sem sinais de
detioração.

Carne bovina,
ovina e caprina









Cor vermelho brilhante;
Consistência firme e seca;
Cheiro agradável.




Carne suína

Consistência firme;
Gordura branca e firme, não
amolecida, nem pegajosa;
 Cor rosada;
 Firme e elástica ao toque.


Carne de
frango

Consistência firme, bem
aderida aos ossos;
 Cor amarela pálida,
ligeiramente rosada.

Fruta demasiado madura;
Fruta pisada ou tocada;
Presença de bolores, larvas ou
outros organismos;
 Folhas velhas, raízes apodrecidas;
 Excesso de humidade e/ou terra;
 Embalagens danificadas.

Sinais visíveis de parasitas;
Manchas esverdeadas;
Cor escura e pontos brancos.



Presença de "bolinhas brancas":
cistos de tênia;
 Cheiro desagradável.




Manchas verdes, pretas, castanhas;
Descoloração em tons castanho,
verde ou púrpura.

Miúdos
(coração,
fígado, rins)





Superfície brilhante;
Firme ao tato;
Cor regular;




Pontos brancos;
Mau cheiro.

Ovos




Limpos, secos e sem fissuras;
Sem sinais de fezes.



Cascas fissuradas e sujas (ex. com
fezes).




Cor original;
Ausência de fungos ou
corantes.





Bolhas e líquidos em linguiças;
Bolor em salame;
Cor muito escura e endurecida,
manchas verdes, perda de
coloração natural.

Embutidos
(linguiça,
chouriço,
presuntos,
fiambres,
salames etc.)

20

GÉNEROS
ALIMENTÍCIOS

EXEMPLO DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉTICAS A OBSERVAR DURANTE A
INSPEÇÃO À RECEÇÃO
Aprovação



Peixes Frescos








Chocos, lulas,
polvos

Rejeição

Olhos cristalinos, convexos, pupila
negra e brilhante;
Guelras com cor vermelha e
brilhantes;
Pigmentação viva e brilhante;
Muco transparente;
Corpo rígido;
Barbatanas intactas sem
traumatismos e parede
abdominal rígida;
Cheiro a maresia ou neutro.





Pele brilhante e aderente;
Carne firme, branca ou rosada;
Tentáculos resistentes ao puxar
ou esticar;
 Olhos salientes e brilhantes;
 Cheiro a maresia.



Camarão

Bivalves
(mexilhões,
amêijoas,
vieiras, ostras,
navalhas etc.)

Carne firme;
Cor rosada ou acinzentada
(dependendo do tipo);
 Cabeça aderente ao corpo;
 Carapaça aderente à carne.


Conchas fechadas e com água
límpida no interior;
 Carne húmida, esponjosa e
aderente a concha;
 Cheiro pronunciado a maresia.





Cheiro desagradável;
Falta de brilho;
Guelras escurecidas.




Cheiro desagradável;
Falta de brilho, consistência
pouco firme.




Cheiro desagradável;
Falta de brilho, consistência
pouco firme;
 Manchas de cor escura;
 Descoloração.



Cheiro desagradável;
Falta de brilho, consistência
pouco firme;
 Descoloração.






Peixe Seco

Consistência firme, seca e não
pegajosa;
 Ausência de viscosidade de cor
amarelada;
 Cor viva.
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Manchas na cor rosa e/ou
avermelhada, provocadas por
bactérias halófilas;
Manchas brancas e/ou castanho
escuro, provocadas por fungos;
Manchas amarelo-alaranjadas,
que indicam que as gorduras
estão rançosas;
Alterações de cor provocadas
pela rancificação do produto;
Odores estranhos no produto
como o cheiro a ranço, mofo,
putrefação ou outros;
Aspeto melado;
Vestígios de vísceras, larvas e
outros organismos visíveis, bem
como qualquer material estranho
como pedras, terra ou outros.

GÉNEROS
ALIMENTÍCIOS

EXEMPLO DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉTICAS A OBSERVAR DURANTE A
INSPEÇÃO À RECEÇÃO
Aprovação

Rejeição




Laticínios
(leite, iogurte,
queijo fresco e
requeijão)

Manteiga

Embalagens limpas e intactas;
Pasteurizado ou
ultrapasteurizado;
 Odor adocicado e suave;
 Embalagens hermeticamente
seladas;
 Isentos de grumos e líquido
(leite).





Textura firme e isenta de grumos;
Cor uniforme;
Embalagem e/ou contentores
limpos.








Odor a azedo, ou bolor;
Prazo de validade expirado;
Odor a podre (pútrido);
Consistência coalhada (leite);
Odor ácido;
Presença de bolores.




Presença de bolores;
Odor a ranço.



Produtos PréEmbalados



Embalagens limpas, intactas,
secas e sem sinal de oxidação;
 Rotulagem bem percetível.



Alimentos
secos

Produtos
Congelados

Latas ou pacotes opados,
amolgados, enferrujados, com
perfurações ou sujos;
 Sinais da presença de pragas;
 Prazo de validade expirado, sem
rótulo ou com selagem violada.

Embalagem em perfeitas
condições (intactas, secas, limpas
e não danificadas);
 Identificação conforme, através
do rótulo.








Completamente sólidos, sem
ceder a pressão dos dedos;
 Embalagem intacta;
 Ausência de cristais de gelo ou
presença de humidade no interior
da embalagem, pois estes
sinalizam a quebra na cadeia de
frio e representa um problema
sanitário.
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Embalagem não conforme
(presença de humidade, bolor,
perfurações);
 Presença de insetos.

Rótulos danificados;
Indícios de descongelação
(presença de líquidos no fundo
das embalagens);
 Sinais de descongelação e
posterior recongelação (grande
quantidade de cristais de gelo e/
ou blocos de gelo nas
embalagens).

Na receção de hortofrutícolas, em particular, existem algumas caraterísticas específicas a ter
em conta para cada tipo de produto e que indiciem a falta de qualidade (ver Anexo III).
Após os géneros alimentícios terem sido inspecionados e ter sido confirmada a sua conformidade com as especificações, deve ser imediatamente efetuada a sua armazenagem. É fundamental que seja dada toda a prioridade à armazenagem de alimentos congelados e refrigerados, de modo a que não seja quebrada a cadeia de frio.
Quando não for possível devolver ou inutilizar de imediato o género alimentício não conforme, este deve ser armazenado, tal como o alimento conforme. Entretanto, nestes casos, o
operador deverá colocar esses géneros alimentícios fisicamente separados dos alimentos
conformes.
O local de armazenamento de produtos não conformes deverá ser claramente identificado e
o operador deverá identificar o género alimentício, utilizando uma etiqueta na qual deverá
estar escrito “Produto não-conforme” (ver Anexo V).

23

ARMAZENAGEM DE
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS
A manutenção adequada das condições de higiene e segurança dos estabelecimentos alimentares é fundamental para adequada armazenagem de géneros alimentícios. A existência
de falhas de qualquer um dos processos implementados para assegurar as condições ideais
de temperatura, humidade, rotação de stocks e a integridade das embalagens em que os
alimentos se encontram acondicionados, pode ter como consequência, os alimentos tornarem-se impróprios para consumo, ou provocar uma redução significativa do tempo de vida
útil dos géneros alimentícios.
De uma forma geral, as instalações que servem como áreas de armazenagem de géneros alimentícios devem ser projetadas e construídas a fim de:

Permitir manutenção e limpeza adequada;

Evitar acesso e abrigo de pragas;

Proteger os alimentos da contaminação durante a armazenagem;

Proporcionar um ambiente que minimize a deterioração dos alimentos (por
exemplo: mediante o controlo de temperatura e humidade).

Deste modo, as instalações de armazenagem de géneros alimentícios devem obedecer a algumas caraterísticas estruturais e de instalação:


Os tetos, tetos falsos e equipamentos neles montados:

Devem ser concebidos, construídos e acabados de modo a evitar a acumulação de sujidade, reduzir a condensação e o desenvolvimento de bolores indesejáveis e evitar o desprendimento de partículas. Devem ser construídos
de material liso e não poroso para facilitar a limpeza.
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As paredes:

Devem ser construídas com materiais impermeáveis, não absorventes, laváveis e não tóxicos, e serem lisas até uma altura adequada às operações de
limpeza.


O pavimento:

Deve ser construído de material impermeável liso e não poroso, de modo a
facilitar a limpeza. Deve ser mantido limpo e em bom estado de conservação
e manutenção.


Iluminação:

Os estabelecimentos devem ter iluminação constante e suficiente para permitir a realização das atividades da área de forma adequada. A iluminação
deve ser garantida naturalmente e/ou artificialmente. As lâmpadas devem
estar fixas no teto e protegidas para evitar qualquer contaminação resultante de uma eventual explosão ou quebra das mesmas.


As janelas e outras aberturas:

Devem ser construídas de modo a evitar a acumulação de sujidade, estarem
equipadas de redes mosquiteiras a fim de evitar a entrada de insetos, sempre que necessário.


As instalações de armazenagem:

Devem dispor, quando considerado necessário, de dispositivos de controlo
preventivo de pragas, por exemplo: cortinas de ar, insetocutores etc.


As portas:

Devem, sempre que necessário, ser de superfícies lisas e não absorventes.


A ventilação:

Deve ser adequada e suficiente, natural ou artificial. No caso da existência de
sistemas de ventilação mecânica, estas devem evitar o fluxo de ar de áreas
sujas para áreas limpas. A ventilação previne a acumulação de humidade e
calor excessivos, minimizando a condensação de vapor no interior dos estabelecimentos, nos equipamentos e nos alimentos. Assim, esta contribui para
controlar a temperatura e odores e diminui a ocorrência de contaminação
dos alimentos pelo ar.
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Deve-se evitar a existência de janelas, portas ou outras aberturas entre as áreas consideradas de risco (por exemplo: locais de recolha e armazenamento do lixo ou instalações sanitárias etc.) para as áreas de menor risco de contaminação (por exemplo: armazém, locais de manipulação de alimentos, área de exposição para venda etc.). Em
caso de impossibilidade de evitar tal ocorrência, janelas, portas ou outras aberturas
devem permanecer fechadas.

CONDIÇÕES DE HIGIENE E TEMPERATURA
O método de armazenagem de géneros alimentícios deve ser selecionado essencialmente de acordo com a sua natureza, ou seja, de acordo com as caraterísticas dos
alimentos. O tempo que se pretende manter o produto armazenado também deverá
ter influência nessa seleção.
As condições de armazenagem e conservação dependem de cada tipo de produto
alimentar, existem produtos que podem ser armazenados à temperatura ambiente e
outros que exigem temperaturas de refrigeração ou congelação.

De uma forma geral, deve-se assegurar as condições ideais de higiene dos locais de
armazenagem dos produtos (por exemplo: armazéns, prateleiras, frigoríficos, arcas
etc.), bem como garantir o bom funcionamento dos equipamentos de frio, por forma
a garantir a temperatura ideal de conservação.
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Fatores importantes para a conservação de alimentos
Os alimentos, por si só, são excelentes meios de crescimento de microrganismos, em particular, de bactérias e fungos. A segurança e qualidade dos alimentos está ligada aos fatores
intrínsecos e extrínsecos que influenciam o comportamento dos microrganismos que neles
conseguem sobreviver. O conhecimento destes fatores permite adotar medidas que inibem
a multiplicação microbiana, prevenindo situações de risco para a saúde dos consumidores.

Considera-se dois tipos de fatores que influenciam a sobrevivência e crescimento de microrganismos nos alimentos:


Fatores intrínsecos – aqueles ligados ao próprio alimento (por exemplo: nutrientes,
quantidade de água ativa disponível neste, quantidade de nutrientes, pH etc.);



Fatores extrínsecos – aqueles ligados ao ambiente onde o alimento se encontra exposto ou armazenado (por exemplo: temperatura, tempo de armazenamento, humidade e
nível de oxigénio disponível).

É também importante estar ciente de que as caraterísticas ambientais do local de armazenagem devem ser tidas em consideração no processo de armazenagem, pois vão influenciar as
caraterísticas dos géneros alimentícios anteriormente descritas, podendo também influenciar as embalagens em que estes se encontram acondicionados. Assim, os principais fatores
ambientais a ter em consideração, são:


Temperatura;



Humidade relativa;



Circulação de ar;



Isolamento dos alimentos que transmitam odores;



Proteção direta contra a luz solar;



Condições de higiene do local de armazenagem.

Figura 9 - Exemplo de sistema de ventilação interno.
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A armazenagem inadequada dos géneros alimentícios afeta a qualidade sensorial e a segurança dos mesmos, uma vez que nos alimentos armazenados de forma incorreta, os microrganismos poderão ter disponíveis as condições necessárias para se desenvolverem mais rapidamente e, consequentemente, causar problemas de saúde ao consumidor.
Assim, é importante que os operadores económicos cumpram os requisitos de segurança
sanitária dos alimentos, pois o não cumprimento destes requisitos, pode causar problemas

de saúde pública, para além de resultar em graves consequências e prejuízos financeiros para o estabelecimento.

Métodos de armazenagem
Existem dois métodos de armazenagem, quando a temperatura é o fator de diferenciação:
armazenagem à temperatura ambiente e armazenagem à baixa temperatura, sendo que este
último engloba a refrigeração e a congelação/ultracongelação.

Figuras 10 e 11 - Exemplos de áreas de armazenagem à temperatura ambiente e à baixa temperatura.

| 4.1 ARMAZENAGEM À TEMPERATURA AMBIENTE
A gama de temperatura que carateriza este método de armazenagem varia entre 10º a 21º C
e destina-se aos produtos secos e/ou que não necessitam de permanecer a temperatura
controlada de frio.
A armazenagem de géneros alimentícios em armazéns à temperatura ambiente deve levar
em consideração vários aspetos dos quais dependerá a correta conservação dos alimentos.
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Assim, para a correta armazenagem de géneros alimentícios à temperatura ambiente, os
operadores devem cumprir algumas regras específicas:
O manipulador responsável pela armazenagem deve efetuar o
registo de todos os géneros alimentícios que dão entrada no
armazém. Este também deve afixar uma etiqueta (ou por outro
meio disponibilizado) na embalagem, com a data de entrada dos
mesmos no armazém.

Deve também ser efetuado o registo de todos os géneros
alimentícios que saem do armazém.

Caso exista apenas um armazém geral, os géneros alimentícios
conservados nestas condições devem estar agrupados por
famílias de alimentos (por exemplo: bebidas, conservas, vegetais),
de modo a facilitar o acesso aos mesmos e reduzir o risco de
ocorrência de contaminação cruzada.

Os géneros alimentícios nunca devem ser colocados em contacto
direto com o pavimento, devendo estar em cima de paletes sem
tratamento químico prévio ou em prateleiras, e devem estar de
preferência afastados a uma distância de, pelo menos, 20cm da
parede. Este distanciamento é importante dado ao facto de
permitir o arejamento, limpeza e controlo de pragas, diminuindo
a probabilidade de ocorrência de contaminação dos produtos.
A área onde os géneros alimentícios se encontram armazenados
deve ser higienizada com a frequência necessária, de modo a
eliminar a presença de poeiras e outras sujidades. Durante a
higienização, ter atenção na etapa de desinfeção,
nomeadamente, o processo de dosagem do agente desinfetante,
de modo a prevenir a sobredosagem e posterior contaminação
dos produtos. De igual modo, convém referir que a dosagem
insuficiente pode comprometer a eficácia do agente desinfetante,
pondo em causa a destruição de microrganismos prejudiciais.
O manipulador responsável deverá avaliar o cumprimento dos
procedimentos de higienização. Caso ocorra algum derrame de
produto, deve ser garantido que o mesmo é imediatamente
limpo.

Os resíduos alimentares, subprodutos não comestíveis ou outros
devem ser depositados em dispositivos adequados, que possam
ser fechados, de preferência em modo não manual. Deve ser
evitada a sua acumulação, devendo ser retirados o mais depressa
possível desses locais.
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Deve ser garantido o cumprimento da regra FIFO (First In, First
Out), ou em português PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) na
rotação de stock, isto é, o manipulador responsável pelo
armazém deve assegurar que, os primeiros produtos a entrar no
armazém (os mais antigos), são os primeiros a serem utilizados.
As datas de validade devem ser sempre verificadas, pois pode
acontecer que os géneros alimentícios, no momento da entrada
no armazém, apresentem prazos de validade mais curtos do que
os produtos já existentes no armazém.

De igual modo, deve-se verificar se nos rótulos das embalagens
constam todas as menções obrigatórias por lei.

Para os setores da restauração e indústria, em particular, as
referidas datas de validade devem também ser verificadas
sempre que é requisitado algum género alimentício para
utilização.
O manipulador deve também fazer verificações periódicas gerais
dos prazos de validade de todos os géneros alimentícios
presentes no armazém.
No caso de embalagens que sejam abertas e que não tenham a
totalidade do produto utilizado, o manipulador deverá transferir o
produto para uma embalagem de substituição adequada, com
tampa. O manipulador deverá ainda, afixar as informações
relativas ao prazo de validade e a data de abertura do produto na
embalagem para a qual o alimento foi transferido e ter em
atenção os prazos de utilização após abertura das embalagens
(ver Anexo II).
As áreas de armazenagem devem ser mantidas frescas, secas e
bem ventiladas. A temperatura e humidade devem ser
controladas periodicamente. Os valores referentes à temperatura
e humidade devem ser registados nas folhas de registo
específicas e medidas corretivas devem ser implementadas caso
se verifique que algo não está de acordo com os parâmetros prédefinidos.
Os manipuladores devem estar atentos à presença de sinais que
evidenciem a presença de pragas e assegurar o cumprimento do
plano preventivo de controlo de pragas.
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As embalagens que se apresentarem inchadas, amolgadas, com
ferrugem ou de alguma forma danificadas, devem ser rejeitadas e
identificadas como tal, utilizando para isso meios disponíveis (por
exemplo: codificação por cor, através de colagem de etiquetas
especiais).
Os armazéns devem ser de uso exclusivo para géneros
alimentícios, estando proibida a armazenagem de géneros não
alimentícios, como por exemplo os produtos químicos de
higienização ou substâncias perigosas.

Deve-se evitar o acondicionamento de géneros alimentícios em
embalagens de produtos não alimentares e vice-versa.

Caso sejam detetados produtos impróprios para o consumo, ou
se disso se suspeitar, deve-se proceder de imediato à sua
identificação, por exemplo: através de colagem de etiquetas (ver
Anexo V e VI), devendo estes géneros alimentícios ser separados e
rejeitados.
Os manipuladores devem ter cuidado para manter as portas
abertas apenas pelo período estritamente necessário, para a
entrada e/ou saída de géneros alimentícios, ou outras operações
necessárias, de modo a assegurar uma temperatura adequada e
evitar o acesso a fontes de contaminação.
Os espaços de armazenagem devem ter dimensão suficiente para
que não haja a sobrelotação, apresentando-se sempre limpos e
arrumados. Deve-se armazenar os alimentos em estantes ou
prateleiras ou por cima de paletes, afastados das paredes e tetos
e criando corredores de circulação entre os mesmos.

Figuras 13 e 14 - Exemplos de arrumação em prateleiras e em armazém.
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| 4.2 ARMAZENAGEM À BAIXA TEMPERATURA
A armazenagem a baixas temperaturas baseia-se na redução da atividade dos microrganismos presentes nos alimentos e suas enzimas pela ação do frio, com a consequente diminuição da degradação das componentes dos géneros alimentícios e aumento do seu tempo de
vida útil.

Os processos de conservação a baixas temperaturas, mais utilizados no setor alimentar, são
o armazenamento em equipamentos de refrigeração e em equipamentos de congelação.

Figura 15 - Exemplo de equipamentos de conservação à baixa temperatura.

Os alimentos que requerem temperaturas especiais de conservação, tais como os altamente
perecíveis, não devem permanecer mais de 2 horas à temperatura ambiente.
Os operadores que utilizam o processo de armazenagem de géneros alimentícios em equipamentos de refrigeração e de congelação devem cumprir as seguintes regras comuns as duas
metodologias:
Controlar e registar a temperatura dos equipamentos pelo menos
duas vezes ao dia. Deve ser disponibilizada uma folha de registo
das temperaturas (ver Anexo IV).

Em caso de avaria dos equipamentos, o manipulador deve
imediatamente afixar etiqueta ou sinalética que indique essa
situação, de modo a que se evite ao máximo a abertura dos
equipamentos.
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O estabelecimento deverá elaborar/possuir um plano específico
de higienização e manutenção, inserido no Plano Geral de
Higienização dos Estabelecimentos (consultar o Manual de Boas
Práticas de Higiene para Estabelecimentos Alimentares).
No caso de utilização de câmaras de frio, os géneros alimentícios
devem ser colocados de modo a que não contactem diretamente
com as paredes, promovendo a circulação de ar frio entre os
alimentos. As câmaras também não devem ficar sobrelotadas.
Os alimentos refrigerados e congelados devem estar
devidamente acondicionados, ou seja, protegidos e identificados,
de modo a reduzir o risco de contaminação cruzada e a facilitar a
rotação dos produtos.
Os géneros alimentícios nunca devem ser armazenados nos
equipamentos de frio dentro de latas ou sacos opacos ou de cor
escura. Devendo ser colocados no interior de dispositivos
adequados, como sacos de plástico transparente e próprios para
géneros alimentícios.
Os alimentos a serem conservados em equipamentos de
congelação, como pescados, mariscos ou carnes, dentre outros,
devem ser separados por tipologia, podendo cada grupo ser
colocado em um equipamento de congelação separado ou, em
caso de impossibilidade, dentro do mesmo equipamento, tendo o
cuidado de efetuar a devida separação dos produtos.
Todos os alimentos antes de serem armazenados, devem ser
etiquetados com a data de entrada nos respetivos equipamentos,
para garantir que os primeiros a entrar são os primeiros a serem
consumidos, conforme a metodologia FIFO ou PEPS.

Os equipamentos de frio apenas devem armazenar produtos
alimentares.

34

Armazenagem de Alimentos Refrigerados
A maioria dos géneros alimentícios sujeitos ao processo de refrigeração devem ser conservados preferencialmente a temperaturas entre 0º e 7°C.

Figuras 16 e 17 - Exemplos de câmaras de refrigeração.

Em caso da utilização de equipamentos de refrigeração (por exemplo: câmaras de refrigeração, frigoríficos), devem ser cumpridas as seguintes regras:

Caso ocorram derrames, os equipamentos devem ser
imediatamente limpos, com atenção para que os equipamentos
fiquem eficazmente secos.
Caso os géneros alimentícios estejam acondicionados em
embalagens de materiais absorventes (por exemplo: cartão),
estas devem ser previamente removidas e substituídas por
embalagens mais adequadas. Os alimentos em refrigeração
devem ser adequadamente acondicionados em embalagens
adequadas, por exemplo: recipientes com tampa ou cobertos
com película aderente, sacos plásticos transparentes adequados
para o setor alimentar etc.
Nunca devem ser introduzidos alimentos quentes nos
equipamentos de refrigeração, pois podem prejudicar as placas
de refrigeração e, consequentemente, aumentar a temperatura
interna, ocorrendo a formação de condensação, que favorece a
contaminação cruzada e o crescimento de bactérias e bolores.

Assim, antes de refrigerar os alimentos cozinhados, arrefeça-os
rapidamente, colocando os recipientes, com pouca quantidade de
alimento, em água gelada ou mexendo por algum tempo seguido.
As temperaturas dos alimentos quentes pré-confecionados
devem passar de 70º C a 10º C no máximo em duas horas.
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Os alimentos pré-embalados devem ser mantidos nos
equipamentos de refrigeração apenas o tempo indicado no rótulo
da embalagem.

Deve-se evitar contaminações cruzadas e optar pela higienização
dos equipamentos mensalmente e/ou sempre que necessário.

No caso de utilização de frigoríficos, os alimentos devem ser
organizados corretamente:
 nas prateleiras superior e do meio: correspondem às áreas
mais frias do equipamento, devem ser colocados os
iogurtes, compotas, queijos, fiambres e outros produtos
que estão prontos a comer (por exemplo: sobras de
comida, bolos etc.);
 nas prateleiras inferiores: devem ser colocadas as carnes ou
peixes em descongelação;
 nas gavetas: devem ser colocados os legumes e frutas.

1 PRATELEIRA SUPERIOR:
Iogurte, nata, queijo, compota, ovos
embalados e maionese.

2 ZONA INTERMÉDIA:
Fiambre e charcutaria, conservas
abertas e bolos.

3 ZONA POR CIMA DAS
GAVETAS:
Carnes e peixes crus (quando estiverem em descongelação), sopas e
pratos cozinhados.

4 GAVETAS:
Frutas e legumes frescos.

5 PORTA:
Leite, sumos e manteiga.

6 CONGELADOR:
Os alimentos devem ser organizados de forma lógica, por exemplo:
uma gaveta para carne e outra para
legumes etc. Deve-se identificar os
alimentos, indicando a data de congelação, para que os alimentos mais
antigos sejam consumidos primeiro.
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Relativamente à refrigeração de produtos hortícolas, devem ser
tidas em consideração algumas incompatibilidades entre eles,
que podem colocar em causa a sua conservação,
designadamente, a variação das temperaturas de armazenagem
que podem causar lesões pelo frio e a mistura de odores.

POSSÍVEIS INCOMPATIBILIDADES
→ Diferentes temperaturas de armazenagem que podem causar lesões pelo frio:
 Devido a possíveis lesões causadas pelo frio, deve-se evitar armazenar frutos
sensíveis ao frio em equipamentos de refrigeração, sendo preferível a sua conservação a temperatura ambiente.


Exemplos de frutos não sensíveis a lesões pelo frio (temperatura ideal de conservação: 0º a 3°C): pera, ameixa, nectarina, diospiro, uva.



Exemplos de frutos sensíveis ao frio (temperatura ideal de conservação: 8º a 14º
C): ananás, banana, manga, melancia, melão, citrina.

→ Mistura de odores:
Ocorre quando os frutos são misturados com produtos com cheiro forte, por exemplo:
o alho e cebola. Para evitar esta situação:
 Os vegetais não devem ser armazenados em sacos plásticos, a não ser que sejam
sacos próprios para tal (por exemplo: sacos perfurados), de modo a permitir o
arejamento. De salientar que os sacos plásticos, principalmente os não transparentes, têm um teor considerável de alcatrão na sua composição química, podendo haver transferência desse composto para os alimentos.


Deve-se assegurar que os alimentos crus não entrem em contacto com alimentos confecionados.



Os alimentos a descongelar devem estar acondicionados em recipientes que evitem o derrame de líquidos resultantes do processo de descongelação.



Os alimentos enlatados cuja embalagem já foi aberta, nunca devem ser armazenados no interior das embalagens originais, em especial os alimentos ácidos (por
exemplo: polpa de tomate). Tal prática pode resultar em contaminação química
por transferência de componentes da embalagem. Assim, estes alimentos devem ser transferidos para embalagens adequadas, por exemplo: recipientes de
plástico com tampa, que deverão ser corretamente tapados e rotulados com informações da embalagem original, bem como a data de abertura.
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| 4.3 ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS CONGELADOS
A congelação é um processo que permite reduzir, de forma eficiente, a atividade microbiana
nos alimentos e, por isso, permite conservá-los por um período mais longo do que a refrigeração.
Há, contudo, cuidados a ter nesse processo, já que no processo de congelação pode haver

formação de cristais de gelo de grandes dimensões que alteram a estrutura dos alimentos e
conduzem a perdas nutricionais e de qualidade, principalmente nos processos de congelação
lenta. Assim, quanto mais rápida for a congelação, menores são chances de ocorrência de
alterações e menor é a perda de qualidade dos alimentos.
Assim, para a congelação de alimentos frescos é aconselhável a utilização de equipamentos
adequados de congelação rápida (por exemplo: abatedores de temperatura). Estes permitem ultrapassar rapidamente a zona de cristalização máxima, fazendo com que a temperatura do género alimentício, em todos os seus pontos e após estabilização térmica, se mantenha nos -12º C ou -18º C, consoante se trate de alimentos congelados ou ultracongelados.

Figura 18 - Exemplo de abatedor de temperatura.

Na impossibilidade de fazer a congelação ou ultracongelação em equipamentos adequados
para o efeito, deve-se optar pela compra de produtos que já se encontram neste estado de
conservação e, posteriormente, garantir a manutenção das temperaturas em equipamentos
de congelação.
O princípio de conservação de produtos congelados é o mesmo do que o da refrigeração, ou
seja, quanto mais baixa for a temperatura, mais dificilmente os microrganismos se desenvolvem e o género alimentício degrada-se muito mais lentamente.
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É certo que a congelação conserva os alimentos durante um largo período de tempo, pelo
que a refrigeração simplesmente atrasa a sua alteração. Isto ocorre porque nas temperaturas inferiores a 0º C, a água presente no alimento se transforma em gelo, deixando de estar
disponível para o desenvolvimento microbiano.
Dependendo das caraterísticas do alimento, o tempo de vida destes enquanto congelados
será diferente. Em princípio, quanto maior for a qualidade inicial do alimento, maior será o
seu tempo de vida conservado em congelação.
Para a conservação de alimentos congelados ser bem-sucedida, os operadores responsáveis
pela armazenagem devem cumprir as seguintes regras, aplicáveis aos equipamentos e câmaras de congelação:

Os alimentos congelados, após a receção, devem
imediatamente armazenados a temperatura adequadas.

ser

Os géneros alimentícios que se encontrem nos equipamentos de
congelação (por exemplo: câmaras ou arcas de congelação),
devem estar bem acondicionados em embalagens próprias e
adequadas (por exemplo: sacos de plástico transparentes de uso
alimentar), evitando-se que os alimentos conservados em
congelação sofram alterações como “queimaduras de frio”, que
secam a superfície do alimento formando uma crosta
esbranquiçada e provocando a diminuição da sua qualidade.
Se houver necessidade de retirar a embalagem exterior, por risco
de contaminação, deve retirar-se o rótulo que acompanha a
embalagem e mantê-lo junto aos alimentos ou transpor e
arquivar as suas indicações.

É fundamental o cumprimento do sistema de rotação de stocks.
Devendo, para isso, ter em atenção que os primeiros produtos a
entrar (os mais antigos) são os primeiros a sair (FIFO ou PEPS).

Os manipuladores devem confirmar o prazo de validade de todos
os alimentos, antes da sua saída para utilização e/ou venda ao
consumidor. Caso o prazo de validade esteja ultrapassado, o
manipulador deve rejeitar o género alimentício e identificá-lo
como tal, devendo comunicar o sucedido ao responsável pelo
estabelecimento.
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Os manipuladores devem verificar o rótulo dos produtos, a fim de
identificar as menções obrigatórias, antes da sua armazenagem,
cumprindo as indicações de armazenagem constantes na
rotulagem.
Os manipuladores devem cumprir escrupulosamente os
procedimentos de higienização dos equipamentos com a
regularidade pré-definida, seguindo as instruções do fabricante
dos equipamentos (por exemplo: aquando da descongelação). O
cumprimento destes procedimentos resultará na prevenção da
formação de gelo no interior do equipamento, que provoca um
aumento no consumo de energia, para além de poder ser um
meio de contaminação dos alimentos.
O controlo das temperaturas também deve ser rigorosamente
cumprido, de modo a prevenir que ocorram variações de
temperatura (ver anexo IV). Caso se registar a ocorrência de
variações em algum equipamento, os operadores devem efetuar
a inspeção dos géneros alimentícios armazenados no mesmo, a
fim de evitar a formação de cristais de gelo.
Os cristais de gelo potenciam a degradação dos alimentos, assim,
os operadores deverão dar prioridade à utilização dos alimentos
inspecionados.
Deve-se evitar a prática de recongelação, isto é, os géneros
alimentícios após terem sido descongelados, nunca devem voltar
a ser congelados.

Em situações de avaria e caso ocorra a descongelação dos
alimentos, estes devem ser utilizados imediatamente e
consumidos.
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TEMPERATURAS DE ARMAZENAGEM PARA ALIMENTOS
REFRIGERADOS E CONGELADOS
ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

GÉNEROS ALIMENTÍCIOS

TEMPERATURA DE
ARMAZENAGEM (°C)

Produtos cárneos

Carne e seus produtos

-18°

Pescados

Produtos de pesca

-18°

Produtos cárneos

Carne de aves, coelho, caça, preparados de carne,
carne picada, miudezas,
gorduras animais fundidas

-12°

Pescados

Produtos de pesca

-12°

Ultracongelados

Congelados

Hortofrutícolas

Produtos cárneos

inferior a -18º
Carne fresca, gorduras animais frescas

7°

Produtos à base de carne

6°

Carne de aves, carne fresca de coelho, carne de caça, preparados de carne
Miudezas e vísceras frescas
Carne picada, preparados
de carne com carne picada
Peixe fresco

4°
3°
2°
Gelo fundente

Peixe seco salgado

7°

Peixe salgado semi-seco

4°

Pescados

Refrigerados

Moluscos e crustáceos

Gelo fundente

Ovo in natura

0° a 5°

Ovos pasteurizados

0° a 3°

Iogurtes

1° a 5°

Queijo fresco

1° a 4°

Leite do dia

1° a 5°

Manteigas e margarinas

1° a 5°

Ovo Produtos

Produtos láteos

Produtos de pastelaria variada com creme

1° a 5°

Hortofrutícolas

1° a 5°
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| 4.4 EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO
Principais funções da embalagem alimentar
As embalagens alimentares têm como principias funções:
Proteger os géneros alimentícios contra fontes de contaminação,
choques, vibrações e compressões durante o transporte, distribuição, armazenagem ou qualquer outro tipo de manuseamento.
Garantir a proteção contra perda de integridade ou adulterações acidentais ou provocadas.
Funcionar como barreira, controlando a humidade, o oxigénio e a
exposição à luz nos alimentos, evitando que microrganismos presentes na atmosfera possam desenvolver-se nestes, mantendo a sua durabilidade e minimizando as perdas por deterioração.
Disponibilizar informações diversas aos consumidores e operadores
(por exemplo: sobre as formas de utilização, de conservação etc.).

Estas devem garantir uma baixa transferência dos componentes químicos que fazem parte
da sua composição para os alimentos, de modo a que não ponham em risco a segurança do
consumidor e que mantenham as características organoléticas do produto.

Tipos de materiais
No mercado podem ser encontradas embalagens alimentares produzidas em diversos tipos
de materiais, tais como vidro, metal, plástico, cartolina ou cartão e, esporadicamente, em
madeira, têxteis ou cortiça, dependendo da sua finalidade.
Quanto à sua classificação, as embalagens alimentares podem ser classificadas como rígidas,
flexíveis ou semirrígidas. Em alguns casos, a espessura do material classifica a embalagem.
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MATERIAL/
EMBALAGEM

RÍGIDAS

SEMI-RÍGIDAS

FLEXÍVEIS

Latas em folha de
flandres e alumínio.

Bandejas de
alumínio.

Folhas de alumínio e
estruturas
laminadas.

Bandejas, garrafas,
potes, grades e
caixas.

Bandejas em poliestireno expandido.
Frascos, copos e potes termo-formados.

Filmes e estruturas
laminadas.

Caixas de cartão
canelado e cartão
compacto.

Caixas e cartuxos em
cartolina, bandejas e
alvéolos em polpa
moldadas.

Folhas de papel e
estruturas
laminadas.

METAL

Garrafas e
frascos.
VIDRO

PLÁSTICO

CARTOLINA E
CARTÃO

Quando se fala sobre as embalagens, deve-se ter em conta as matérias-primas utilizadas no
fabrico das mesmas, para que se possa definir a tecnologia aplicada, os custos associados, a
finalidade de uso, se podem ser reutilizáveis etc.
Além disso, os processos de embalamento devem ser realizados em áreas adequadas, devendo respeitar os requisitos expostos no Capítulo 3 do Manual de boas práticas de higiene
para estabelecimentos alimentares, devendo também ser aplicadas as boas práticas de manipulação de géneros alimentícios.
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A reutilização de embalagens é permitida?
A reutilização de embalagens no setor alimentar
deve ser feita atendendo aos cuidados que asseguram a salubridade dos alimentos. Deve-se ter
em atenção que alguns materiais de embalagens
possuem caraterísticas que não permitem a sua
reutilização ou uma reutilização limitada. Assim,

ao reutilizar as embalagens no setor alimentar,
deve-se certificar que:


As embalagens são concebidas a partir de materiais adequados e de acordo com processos tecnológicos que garantem a sua utilização repetida;



As embalagens reutilizáveis não foram utilizadas para colocar ou armazenar outros
produtos, principalmente produtos não alimentares ou perigosos, como lixívia, detergentes, diluentes etc.;



As embalagens, quando reutilizáveis, estão em bom estado de conservação, livre de
fissuras, arranhões ou saliências que funcionam como abrigos para alojar microrganismos, para além de dificultar as operações de higienização. Estas devem ser fáceis de
higienizar.

IMPORTANTE:
A reutilização de papel para o acondicionamento de alimentos não é aconselhada e
representa um risco iminente de contaminação dos alimentos, pois não são aplicadas medidas eficientes de desinfeção destes materiais. Nota-se que o papel não é
lavável e não se pode eliminar os microrganismos pela aplicação do calor. O risco
pode ser agravado quando são utilizados papéis que não foram feitos com o propósito de entrar em contacto com os alimentos, de entre os quais os jornais, papéis
de escritório etc., que podem potenciar a transferência de compostos de tintas e
outros químicos presentes nestes para os alimentos.
De forma semelhante, a reutilização de embalagens de plástico, como embalagens
de gorduras, manteiga, óleo, água engarrafada, não é aconselhada no setor alimentar, devido às suas caraterísticas, que não garantem a inércia e a necessária proteção ao género alimentício, após a primeira utilização.

A reutilização de embalagens com aplicações em diversas atividades não alimentares, nomeadamente, embalagens de tintas, detergentes e outros produtos não alimentares é proibida.
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Conservação de Géneros Alimentícios em vácuo
Entre as novas tendências observadas nos setores da restauração e indústria, em particular,
destaca-se o uso crescente do embalamento em vácuo.
O método de embalamento em vácuo consiste em retirar do interior do invólucro (plástico)
todo o ar existente, de modo a garantir que o género alimentício permaneça sem contacto
com o ar e outras matérias por meio de uma embalagem segura e eficiente que impede o ar

retirado de retornar para dentro da embalagem.

Figura 19 - Exemplo de alimento embalados em vácuo.

É referenciada como uma das melhores técnicas de conservar alimentos, porque a maioria
das bactérias e microrganismos responsáveis pela degradação dos géneros alimentícios é
aeróbica, ou seja, precisam do ar para sobreviver. Além de impossibilitar a proliferação de
bactérias, este método de conservação diminui a oxidação dos alimentos.
Os principais usos do embalamento a vácuo no setor alimentar são:

O embalamento de carne e produtos cárneos para distribuição.

O embalamento de matérias-primas frescas, assim, consegue-se que
os géneros alimentícios armazenados em refrigeração ou congelação, mantenham durante mais tempo as suas qualidades. Protege,
igualmente, os produtos congelados de efeitos adversos como a
queimadura de frio.
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| 4.4 ARMAZENAGEM DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-CONFORMES
Carateriza-se como género alimentício não conforme aquele que:


O prazo de validade expirou;



A embalagem apresenta-se danificada;



Apresente sinais de presença de pragas ou quaisquer outros sinais de possível conta-

minação;


Apresente alterações das caraterísticas organoléticas.

Ao se verificar pelo menos uma dessas caraterísticas, deve-se assinalar/identificar o género
alimentício como Não Conforme, deixando claras as indicações para a sua não utilização.
Em caso de dúvida em relação à não conformidade do género alimentício, o mesmo deve ser
separado dos restantes, devendo-se assinalar o produto com a indicação: Aguarda Inspeção
(ver Anexo VI), dando evidências de que o género alimentício se encontra em quarentena.
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE
FORNECEDORES APLICÁVEL
AO ATO DE ENTREGA
FICHA DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES
Data:
Identificação do Fornecedor:
Produto:
Avaliador:
PONTUAÇÃO
Indicador/Fornecedor

Não satisfaz

Satisfaz pouco

Satisfaz

Satisfaz muito

1

2

3

4

Não satisfaz

Satisfaz pouco

Satisfaz

Satisfaz muito

1

2

3

4

Prazo de entrega

Pontualidade
Entrega completa
Preço dos produtos
Quantidade
Condições de transporte
Indicador/Produtos
Uniformidade

Grau de maturação
Presença de Pragas
Maturação
Peso
Tamanho

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Nº e Tipologia de Certificado do
Fornecedor:
Data da última visita ao
Fornecedor:
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EXEMPLOS DE PRAZOS DE
UTILIZAÇÃO APÓS ABERTURA
DAS EMBALAGENS
Diferentes géneros alimentícios apresentam, depois de abertos, diferentes prazos para a sua
utilização. Alguns exemplos:
GÉNERO ALIMENTÍCIO

PRAZO DE UTILIZAÇÃO

Ovo Pasteurizado

24 horas após abertura.

Leite liquido embalado

24horas após abertura.

Maionese

Até 5 dias após abertura sob refrigeração.

Pickles em conserva

Até 15 dias após abertura sob refrigeração.

Delícias do mar

24horas após descongelação.

Mostarda, piripiri, pimentão

Até 6 meses com acondicionamento adequado.

Ketchup

Até 5 dias após abertura sob refrigeração.

Frutos secos, especiarias, farinhas embaladas

Até 6 meses com acondicionamento adequado.

Fiambre

Até 5 dias sob refrigeração.

Carne fresca embalada em vácuo

Até 72 horas após abertura sob refrigeração.

Bacon, chouriço, presunto, paio

Até 10 dias após a abertura sob refrigeração.

Queijo fresco- pasta-mole

Até 72horas após refrigeração.

Queijo flamengo-pasta semi-mole

Até 7 dias sob refrigeração.

Queijo seco - pasta dura

Até 10 dias sob refrigeração.

Nota: Após a abertura das embalagens os produtos deverão ser transferidos para embalagens adequadas com tampa. Devendo-se identificar a data de abertura e o prazo de validade.
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EXEMPLO DE CARATERÍSTICAS
ORGANOLÉTICAS DE FALTA DE
QUALIDADE DE PRODUTOS
HORTOFRUTÍCOLAS
Na receção de hortofrutícolas, em particular, existem algumas caraterísticas específicas a ter
em conta para cada tipo de produto e que indiciem a falta de qualidade.
PRODUTOS

CARATERÍSTICAS DE FALTA DE QUALIDADE
Danos mecânicos

Legumes, bolbos e tubérculos

Sinais de perda de água

(cenoura, cebola, alho, batata)

Podridão
Danos pelo frio

Sinais de perda de água
Hortaliças de folhas

Amarelecimento

(alface, espinafres, couves)

Danos mecânicos
Podridão

Danos mecânicos
Hortaliças de inflorescências

Descoloração

(couve-flor, brócolos)

Sinais de perda de água
Queda de flores
Podridão
Maturação excessiva

Hortaliças de frutos imaturos

Sinais de perda de água

(pepino, feijão-verde)

Danos mecânicos
Danos pelo frio
Podridão
Danos mecânicos

Frutos maduros

Excessiva maturação à colheita

(tomates, bananas, maçãs)

Sinais de perda de água
Danos pelo frio em alguns casos
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FICHA DE CONTROLO DE
TEMPERATURA DE
EQUIPAMENTOS DE FRIO

Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rubrica

Temperatura

Intermediário

Arca 1 ______

Hora

Rubrica

Arca 2 ______

Hora

Temperatura

Tarde

REGISTO E CONTROLO DE TEMPERATURAS DE EQUIPAMENTOS DE FRIO

Temperatura

Manhã

Equipamento: Frigorífico ______
Mês:
Hora

Observações

Câmara ______

Rubrica
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SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS
NÃO-CONFORMES

NÃO UTILIZAR
PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO
Alterado
Prazo de validade expirado
Embalagem não-conforme
Para devolução
Tipo de produto:
Quantidade de
produto:
O Responsável:
Data:

Local:
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SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS
EM ESPERA PARA INSPEÇÃO

AGUARDA INSPEÇÃO
PRODUTO EM QUARENTENA
Tipo de produto:
Quantidade de
produto:
O Responsável:
Data:

Local:
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