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Objetivos da apresentação

Enumerar os principais enquadramentos fisicos e legais

Analisar soluções e os principais problemas a elas associados

Código de Boas Práticas na conceção e manutenção dos sistemas 

Impatos no desempenho das instalações

Discussão e análise              



Parametros Criticos na Segurança Alimentar

• Temperatura do meio

• Humidade relativa do meio

• Contaminação Atmosférica

• Fugas e outros incidentes/acidentes
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Temperatura como parâmetro critico principal

• Fatores de risco na segurança alimentar e na degradação dos alimentos – As
toxinfecções alimentares e a formação de toxinas e sua relação com a
temperatura.

• A influência da temperatura na degradação dos alimentos pelas reacções bio-
químicas que adulteram a sua edibilidade.

• Batérias psicrófilas, mesófilas e termófilas e seu comportamento com a
temperatura.



Atividade de água como parâmetro crítico

• Atividade de água (aw) é um parâmetro com grande influência no crescimentos e 
multiplicação dos micro-organismos nos alimentos.

• aW é definida como a relação p/po isto é a relação entre a pressão de vapor de 
água da substância (p) e a pressão de vapor de água pura à mesma temperatura 
(po).

• Se a atividade de água de um micro-organismo for superior à actividade de água 
do alimento este organismo desidrata-se, morrendo ou mantendo-se na pior das 
hipóteses em estado latente.No contrário sobrevive e desenvolve-se.

• Como referencia indicam-se os valores de aW de alguns micro-organismos mais 
importantes.

Atividade de água para o crescimento de microorganismos

Microorganismos aw Alimento

Pseudomonas 0,98 Frutos Vegetais Carnes

Salmonella s.p.p. EColi 0,95 Alimentos Processados

Listeria monocytogenes 0,93 Vários

Bacillus cereus 0,92 Manteiga e lacticínios

Staphylococus aureus 0,86 Salsichas e Emulsões



A Regulamentação Portuguesa e Europeia

• Regulamento (CE) nº 852/2004 de 29 de Abril – Higiene dos Géneros Alimentares.
• Regulamento (CE) nº 853/2004 de 29 de Abril – Regras Específicas Aplicáveis aos

Géneros Alimentícios de Origem Animal
• Regulamento (CE) nº 37/2005 de 12 de Janeiro – Transporte e Armazenagem de

Géneros Alimentares
• Portaria nº 1129/2009 de 1 de Outubro – Controlo metrológico dos equipamentos de

aquisição e registo de temperatura.
• Regulamentos (CE) e Legislação Nacional diversa para os diferentes tipos de produtos

alimentares.
• Profusão de Legislação Nacional tendo particular importância o Decreto-Lei nº

147/2006 de 31 de Julho que estabelece as condições higiénicas e técnicas a observar
na distribuição e venda de carnes e seus produtos



Requisitos legais de temperatura de conservação



As temperaturas de conservação dos alimentos refrigerados e  
congelados

• Os produtos congelados – temperatura no centro térmico de pelo menos - 18°C após estabilização térmica
(Cap IX Anexo II do Reg. (CE) nº 852/2004.

• Os produtos ultracongelados devem manter em todos os pontos do produto após estabilização térmica uma
temperatura sem interrupção a níveis iguais ou inferiores a -18°C (Decretos-Lei nº 251/91 e 37/2004).

• Significado de “após estabilização térmica” e de “temperatura no centro térmico”. Após um tratamento
térmico de congelação a temperatura no produto não é uniforme no seu interior.

• No quadro seguinte vamos analisar a temperatura média de um produto alimentar submetido a uma
temperatura de congelação (ar) e em função da temperatura de inicio de congelação (ponto de congelação)
do produto.
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• Os principais patamares de temperatura (Em °C 
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As temperaturas de conservação dos alimentos refrigerados e congelados

• Considerando este fator alguns quadros regulamentares fora da U.E. associam a temperatura ao tempo,
definindo padrões de segurança alimentar com base em valores de tempo/temperatura (p.e. FDA Food
Codes) o que nos parece mais correto do que a via seguida pela U.E.

• Chamam-se ainda a atenção para a falta de regulamentação aplicável aos produtos processados pelo frio
(p.e. produtos da padaria, pastelaria, pizzas, etc…) e para os gelados (sobremesa ou de impulso) e da
importância da certificação alimentar no estabelecimento de patamares viáveis de temperatura (ISO
22.000/IFS/FDA/etc…).

• Verifica-se do quadro que estando um alimento com um ponto
de congelação de -1°C imerso numa corrente de ar de -30°C a
sua temperatura média é de apenas -9,45°C.

• Isto é, admitindo que esse alimento se armazena numa câmara
a -18°C, e que o mesmo foi congelado num túnel a -26°C, o que
representa uma temperatura de superfície do produto de -
20,8°C (0,8 x Temperatura do Ar) para que o mesmo tenha uma
temperatura média igual a -18°C, ele terá que ter uma
temperatura no seu ponto médio de -15,2°C = ( 2 x (-18°C)) – (-
20,8°C). Essa será a temperatura no “centro térmico”.



Riscos alimentares associados à temperatura do produtos 

• As principais doenças causadas por perigos biológicos são segundo o 
FDA:



Fatores Contribuitivos para as Toxicoinfeções

• A influência da temperatura nas toxicoinfeções alimentares

A  temperatura de conservação é o fator mais importante sendo responsável por 45 % dos 
casos
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Controlo de Temperatura nos Processos Alimentares

• Estabelecer padrões de temperatura diferenciando as diferentes fases do processamento dos alimentos.

• Aquisição de temperatura por registadores contínuos de temperatura sujeitos a “Controlo Metrológico”
podendo ser registadores individuais ou múltiplos, isolados ou em rede. – Portaria nº 1129/2009 de 1 de
Outubro – Controlo metrológico dos equipamentos de aquisição e registo de temperatura.

• A temperatura de referência será sempre a temperatura do ar interior. O ar é o meio de transmissão de
calor (refrigerante intermédio) entre os alimentos e o sistema de refrigeração.

• Estes registos deverão ser conservados por um ano ou no prazo de validade associado ao produto
(principio da rastreabilidade).

• “Set-points” diferentes para as diferentes zonas em função da utilização e dos produtos sujeitos ao ar
interior, tendo em consideração a precisão do termostato que muitas vezes é de ± 1°C.

• As principais zonas fabris são normalmente: Processo, Armazenagem de Matérias Primas, Matérias
Subsidiárias, Matérias em Transformação, Produto Acabado devendo ser analisadas individualmente.

• Considerar autónomamente a armazenagem para distribuição.

• Áreas de expedição e receção de produtos e matérias e influência do meio envolvente.



Controlo de Temperatura nos Processos Alimentares
• Localização e aplicação do sensor de temperatura. Base de baixa condutibilidade térmica afastada da parede. Meio da altura da parede, meio da

parede mais comprida, não sofrendo influência de portas e equipamentos de estiva.

• Local mais desfavorável aonde a temperatura poderá atingir o valor mais elevado. Antes de colocar o sensor e com a câmara em funcionamento
realizar um conjunto de leituras de temperatura, para aferir o critério de posicionamento deste.

• Posição na sala 

• Posição de colocação deve permitir o acesso ao sensor para manutenção e verificação. O sensor não deve estar ocluído ou ser envolvido por meios de
estiva, estando em contato direto com a corrente de circulação do ar.

• A banda de regulação (máximo/mínimo) deve ser compatível com as temperaturas regulamentares – O máximo deve ser o valor indicado pelas
autoridades sanitárias. As temperaturas ambientes devem ser verificadas em termómetro padrão externo, após afinação do termostato, para verificar
a sua correta afinação.

• Não utilizar por anti regulamentares sensores adulterantes que não medem a temperatura do ar (p.e. Ecube promovido pela Iberdrola e por um
programa comunitário PPEC2013/2014). Podem contudo em determinadas utilizações ser utilizados dispositivos de medição interior da temperatura
dos géneros alimentares, através da aplicação de sondas de introdução no alimento.

• Ensaiar anualmente o funcionamento do sensor, partindo do principio que o elemento não é eterno, tendo componentes mecânicos e elétricos
sujeitos a desgaste e avaria.

• Deve existir uma indicação visível externa da temperatura ambiente em local facilmente legível, mantendo-se em funcionamento e dando essa
indicação de forma permanente. A aferição desta indicação deve ser feita regularmente (máximo – anualmente).



A cadeia de frio e a manutenção da temperatura

• Terminando a produção, a distribuição dos bens alimentares perecíveis deve
fazer-se com total controlo e rastreabilidade sobre as temperaturas dos produtos.

• Meios de transporte de temperatura dirigida – Certificação ATP, termógrafos
(data loggers) termómetros, e código de boas práticas.

• Logística de frio – Elementos intermédios da cadeia – Prestadores de serviços –
Necessidade de aprovação do estabelecimento por parte da Direção Geral de
Alimentação e Veterinária – Artigo 3º do Regulamento (CE) nº 854/2004 de 29 de
Abril.



A cadeia de frio e a manutenção da temperatura

• Os equipamentos intermédios que asseguram a passagem e transferência dos
produtos alimentares (portas, portões, foles de estanquicidade, plataformas
niveladoras, empilhadores, etc…) devem permitir manter as temperaturas,
flutuando estas apenas nos valores previstos nas exceções aos regulamentos



A cadeia de frio e a manutenção da temperatura

• Controlo dinâmico da temperatura por etiquetas e adesivos sensíveis à temperatura e ou
integradores tempo temperatura (ITT) de baixo custo e com indicações indeléveis.

• Indicadores só de temperatura (p.e. 3M MonitorMark  ).

• Indicadores de tempo temperatura viável para o alimento e forma de conservação.

• ITT´s químicos (p.e. Fresh Checkou On Vu)

• ITT´s enzimáticos ou microbiológicos (p.e. Traceo ou eO ou TopCryo)



A cadeia de frio e a manutenção da temperatura

• A aquisição de temperatura por equipamentos portáteis pode fazer-se por três tipos de instrumentos:

• Equipamento com sonda de introdução no alimento (espeto) para aquisição de temperatura interior.
Cuidados a ter na utilização deste equipamento. Pré-arrefecimento do sensor à temperatura a controlar.
Conhecer no sensor a zona sensível da temperatura. Tempo de estabilização da leitura e condicionantes no
período de aquisição da informação (colocar amostra a ser analisada em caixa isotérmica para não ser
influenciada pela temperatura exterior).

• Equipamento de leitura de temperatura na superfície (termómetro de infravermelhos). Ter em atenção que
não se está a medir a temperatura interior do produto mas sim a da superfície exterior.

• Chips (radio etiquetas) de identificação por radio frequência e “data loggers” com equipamento de leitura e
registo de dados.



A cadeia de frio e a manutenção da temperatura

-A análise e a amostragem de temperaturas em produtos alimentares destinados a
alimentação humana está regulamentada pela Portaria nº 91/94 de 7 de Fevereiro que
transcreve a Diretiva (CEE) 92/2/CEE de 13 de Janeiro.

-Define os 5 pontos críticos de verificação de temperatura de um armazém frigorífico:
proximidade das portas (topo e base), centro do armazém (topo e base) e proximidade
da tomada do ar de refrigeração.

-Define de uma forma muito clara a especificação técnica dos instrumentos de
medição de temperatura (Anexo II Artº 5 dos diplomas supra referidos).

-O dispositivo de regulação de temperatura do espaço ou da câmara deve cumprir
igualmente esta mesma especificação, nas questões de precisão, tempo de resposta,
resolução etc…



A cadeia de frio e a manutenção da temperatura

• A distribuição de produtos com temperatura dirigida : A grande distribuição,
grossistas, retalhistas, distribuição capilar, pequenos retalhistas.

• Meios de controlo e indicação de temperatura com as mesmas caraterísticas das
instalações de distribuição.

• Visibilidade e legibilidade por parte do público das informações de temperatura.

• Calibração e manutenção regular dos equipamentos aplicados nas funções de
indicação de temperatura (termómetro) e comando dos equipamentos
(termostato-controlador).



Humidade como segundo parâmetro critico principal
• A condensação sobre superfícies ocorre quando o ponto de orvalho do ar (torv) é inferior à temperatura da

superfície (ts).

• Se em situações de condensação a temperatura de superfície for negativa verifica-se o aparecimento de
gelo.

• O ponto de orvalho é condicionado pela temperatura e pela quantidade de humidade transportada em
suspensão no ar interior.

• A humidade interfere com a atividade de água das batérias (aw) e o seu aumento promove o crescimento
bacteriológico (micro-bacteriológico).

• Alguns equipamentos frios presentes nas instalações poderão originar condensações e contaminações sobre
os produtos.

• Quanto menor for a humidade ambiente mais facilmente se verifica a evaporação de água presente nos
pavimentos ou nas paredes.



Humidade como segundo parâmetro critico principal

A quantidade de humidade presente numa câmara ou espaço refrigerado depende das
caraterísticas do ar circundante, do nível de infiltração deste pelas portas ou por fendas
existentes na envolvente isotérmica, a humidade presente nos produtos e nas suas embalagens,
a humidade existente nos pavimentos e revestimentos, a permeabilidade da envolvente, as
pessoas (50g/vapor/h) e os equipamentos de estiva.

A procura de equipamentos eficazes limitadores dessa entrada (portas e cortinas plásticas,
cortinas de ar, comportas, ante-câmaras, etc…) acompanhados por medidas de racionalização na
exploração, constitue portanto uma preocupação essencial dos engenheiros projetistas e dos
operadores das instalações.

O ar mais frio é sempre mais pesado, variando a densidade de forma
muito sensível, sobretudo quando existem importantes diferenciais de
temperatura entre o ar interior e exterior, como no regime de
exploração de produtos congelados.

A porta ou portas do espaço são os pontos por onde 60 a 70 % da
humidade total ingressa nos espaços frigorificados, representado esse
contributo sempre mais de 50% do total das necessidades frigorificas
totais do sistema.



Humidade como segundo parâmetro critico principal

• Os principais equipamentos existentes são aqueles que apresentamos adiante:

• Quando mais frio for o ar mais seco se torna, pois atingindo o seu ponto de saturação, a continuação
do arrefecimento leva a que se retire o excesso de humidade por condensação.

• Contudo a humidade excessivainfluencia a perda de peso dos géneros alimentares armazenados,
representando essa perda um prejuízo e uma perda de qualidades nutricionais do alimento.

• O compromisso de humidade relativa que procuramos entre essa perda de peso e o desenvolvimento
de micro-organismos conduz a uma seleção de humidade relativa entre 80 e 90 % na maioria dos
casos.

• O fator primordial para definir a humidade relativa de um espaço frigorificado é o diferencial de
temperatura entre o ar que entra no evaporador e a temperatura de saturação do refrigerante
correspondente á pressão de saída do refrigerante do evaporador (DT1).



Humidade como segundo parâmetro critico principal

• A forma como esse diferencial de temperatura se relaciona com a humidade relativa pode ser como
segue:

• O controlo da humidade é feito por higrómetros e higróstatos que são equipamentos muito sensíveis e
propensos a avarias dando indicações erróneas quando a sujidade se começa a acumular nas
mecanismos de leitura.

• Os principais equipamentos são dos seguintes tipos:

Relação entre DT1 e a Humidade Relativa do Espaço Frigorífico

DT1 (°C) 4,0-5,0 5,5-6,5 6,5-8,0 8-9 9-10

Humidade Relativa (%) 95-91 90-88 85-81 80-76 75-70

• Higrómetro de cabelo que são equipamentos robustos nas gamas de humidade de 30 a
90% mas que tem que ser verificados frequentemente, sendo as principais causas de
leitura de defeito o aumento de atrito nos mecanismos, a sujidade e o envelhecimento.

• Higrómetro de membrana plástica higroscópica que lêem as mudanças de tensão de
uma membrana sujeita à humidade.

• Higrómetros de superfície de filme líquido que trabalham com o principio da variação
de resistência elétrica de um filme de cloreto de lítio.

• Higrómetro de Bolbo Húmido e Bolbo Seco – Tipo Mason’s que permite aferir e
controlar os equipamentos anteriores, além de dar uma leitura instantânea muito
precisa.



Humidade como segundo parâmetro critico principal

• Alguns produtos alimentares têm a sua atividade metabólica afetada por níveis baixos de humidade.
Duma forma geral no caso da fruta para uma temperatura de armazenagem constante de -1°C a 6°C o
nível de humidade relativa deverá estar entre 92 e 98 % podendo atingir nalguns casos a situação de
saturação (100%).

• Além disso noutros (sobretudo nos vegetais) a armazenagem frigorífica mesmo em períodos muito
curtos, origina uma perda de peso que pode ser significativa, representando esta uma perda de valor e
das propriedades nutricionais do alimento.

• Embora o sistema de frio possa assegurar níveis elevados de humidade relativa, essa pode não ser
suficiente, pelo que se utilizam neste caso sistemas de humidificação usando-se para o efeito
equipamentos de nebulização de humidade, sendo os mais fiáveis os de tipo ultrassónico.

• O projeto e instalação destes deve ser cuidadoso, integrando-se este sistema no sistema global de
arrefecimento e circulação de ar, evitando-se que eventuais gotas nebulizadas possam incidir
diretamente nos produtos, forçando portanto a sua dispersão na atmosfera

• Devem-se ter cuidados especiais quer com o comando do sistema quer com a qualidade da água
utilizada na alimentação dos nebulizadores para não prejudicar os alimentos.



A contaminação do ar interior como terceiro parâmetro critico principal

• Enquadramento regulamentar inexistente pois o Decreto Lei nº 78/2006 de 4 de Abril (SCE)
regulamentou a qualidade de ar interior exclusivamente para edifícios de serviços ou comércio.

• Posteriormente foi revogado pelo Decreto Lei nº 118/2013 de 20 de Agosto que criou um sistema
de certificação energética, excluíram novamente da sua aplicação os edifícios industriais.

• Os principais poluentes do ar interior são de tipo químico (Dióxido e Monóxido de Carbono,
Compostos Orgânicos Voláteis, Formaldeídos) e bacteriológico (Partículas em suspensão, Batérias,
Fungos, Esporos etc.).

• Numa câmara frigorifica aonde o coeficiente horário de recirculação de ar é no mínimo de 20 x
podendo atingir 40 a 60 x o volume da câmara, a quantidade de ar movimentada num ano na
bateria do permutador é de 160.000 a 320.000 x o volume da câmara.



A contaminação do ar interior como terceiro parâmetro critico principal

• Essa formidável quantidade de ar transporta todo o tipo de contaminantes atmosféricos, pelo que uma
tarefa absolutamente necessária é regularmente proceder á limpeza da serpentina das baterias dos
permutadores de calor.

• De igual forma existindo filtros quando a distribuição do ar se realiza por UTA’s, seja para difusão do ar
por condutas rígidas ou flexíveis (têxteis), a manutenção e limpeza desses elementos é imperiosa para
manter a segurança alimentar.



Fugas e outros incidentes/acidentes como quarto parâmetro critico principal

• A classificação dos refrigerantes segundo ao seu grau de perigosidade para a saúde é feita através da norma
americana ANSI/ASHRAE 34 publicada em 2001.

• A classificação consta de uma letra maiúscula e de um número. A letra carateriza o refrigerante quanto à sua
toxicidade, separando os refrigerantes em classes A e B, e usando 400 ppm como limite diferenciador das
mesmas.

• Dos refrigerantes habituais só o Amoníaco (R717) é que recebe a classificação mais desfavorável B, podendo
portanto além de intoxicar, contaminar os alimentos. Experiências recentes demonstram que para valores
de diluição de 500 ppm no ar, o alimento imerso nessa atmosfera pode ser contaminado, em 100-120 ppm
tornando-se portanto não edível.

• Poderia parecer portanto que todos os outros refrigerantes de tipo A seriam inócuos. Contudo isso não é
verdade porque todos eles contêm e transportam óleo normalmente não edível, sendo uma substância
tóxica quando ingerida por humanos.

• Alguns refrigerantes intermédios (p.e. etileno glicol) são igualmente
tóxicos quando em contato com os alimentos.

• Em caso de derrame sobre o alimento rejeite-se este imediatamente e
em caso de ingestão fortuita consulte-se imediatamente um médico.

• Outros incidente acidentes poderão igualmente fazer perigar a
segurança do alimento sujeito a um processo de frigorificação pelo que
deverão sempre ser investigadas todas essas ocorrências.-



Conclusão

• Todos estes procedimentos e recomendações deverão fazer parte do HACCP e do Código de Boas
Práticas da Empresa, caso ele exista.

• Deverão ser estabelecidos protocolos específicos para a programação das ações necessárias a
desenvolver na manutenção e assistência técnica dos equipamentos envolvidos nestas operações.

• Esses protocolos deverão abranger as ações de calibração metrológica dos diferentes equipamentos,
desenvolvendo-se estas no estrito cumprimentos da Regulamentação Portuguesa e Comunitária
aplicada.

• A rastreabilidade das temperaturas e das condições de humidade dos diferentes produtos deverá ser
associada ao registo de temperaturas e humidades obtidas nos diferentes equipamentos
registadores, que deverão estar conformes ao controlo metrológico oficial.

• O conjunto das ações atrás referidas poderão fazer parte de um PROGRAMA, criando-se uma
metodologia de controlo de qualidade associada às mesmas.

Coloco-me ao V/ dispor para qualquer esclarecimento e agradeço  a V/ atenção.


