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Resumo
O aumento das exigências do consumidor com relação a segurança alimentar e o
crescente rigor nas legislações aplicáveis ao setor vem obrigando as empresas
alimentícias dos diversos segmentos a implementar sistemas de qualidade de produção.
Para garantir um produto final de excelência que satisfaça as expectativas do
consumidor e assim o fidelize as empresas tem implementado medidas para obter
certificações de qualidade como a ISO 9001, através do desenvolvimento e aplicação
de sistemas de segurança alimentar como o Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) e
a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo (HACCP).
O presente trabalho teve como objetivo acompanhar o desenvolvimento e a
implementação dos sistemas de segurança alimentar na Adega do Casal da Manteiga
na região vitivinícola de Carcavelos. Essa é a menor região vitivinícola de Portugal, mas
produz um vinho de origem histórica, o vinho de Carcavelos, que faz parte da história
vitivinícola do país e quase foi extinto no início do século XX. Com o atual projeto na
Adega do Casal da Manteiga realizado pelo Município de Oeiras procura-se resgatar o
prestígio do vinho e o gosto dos consumidores.
Após a apresentação dos fundamentos teóricos para elaborar tais sistemas, são
apresentados os parâmetros utilizados pela empresa, os perigos encontrados e as
medidas necessárias para evitá-los e controlá-los quando necessário.
Palavras-chave: Vinhos Generosos, Vinhos Carcavelos, HACCP, Segurança Alimentar,
Qualidade, Carcavelos DOP, ISO9001
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Abstract
The increase in consumer demands in relation to food safety and the increasing rigor in
the laws applicable to the sector has been forcing food companies in the various
segments to implement production quality systems. In order to guarantee a final product
of excellence that satisfies the expectations of the consumer and fidelize them,
companies have implemented measures to obtain quality certifications such as ISO
9001, through the development and application of food safety systems such as the
Quality Management System (QMS) and Hazard Analysis and Critical Control Points
(HACCP).
This work aimed to accompany the development and implementation of food safety
systems at Adega do Casal da Manteiga in the wine region of Carcavelos. This is the
smallest wine region in Portugal, but it produces a wine of historical origin, the
Carcavelos wine, which is part of the country's wine history and was almost extinct in the
early 20th century. With the current project at Adega do Casal da Manteiga carried out
by the Municipality of Oeiras, the aim is to rescue the prestige of the wine and the taste
of consumers.
After presenting the theoretical foundations for developing such systems, the parameters
used by the company, the dangers encountered and the necessary measures to avoid
and control them when necessary are presented.
Keywords: Fortified Wines, Carcavelos Wines, HACCP, Food Safety, Quality,
Carcavelos PDO, ISO 9001
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1. Introdução
Atualmente a necessidade de garantia da segurança alimentar está se tornando cada
vez mais rigorosa tanto em países desenvolvidos quanto em países em
desenvolvimento, isto ocorre em resposta aos problemas encontrados nos alimentos,
que muitas vezes podem ser graves e causar danos a saúde do consumidor. Tal
garantia ocorre através de alterações nos sistemas de controlo de qualidade tanto
públicos através de regulamentações, quanto privados por certificações próprias e de
terceiros.
A certificação consiste na definição de padrões de qualidade do produto e seu controlo
e certificação por partes externas à empresa, por exemplo, clientes, associações
comerciais da indústria ou órgãos como a Organização Internacional de Normalização
(ISO).
Após inúmeras crises causadas por “surtos de alimentos” vem crescendo uma pressão
política global por maiores controlos da segurança alimentar para garantir a confiança
do consumidor no alimento. Os governos nos últimos anos revisaram suas abordagens
ao regulamento de segurança de alimentos e procuraram novas formas de controlo de
segurança de alimentos que são mais eficazes e impõem uma carga mais leve às
empresas do setor alimentar. Há uma mudança direcionada a medidas baseadas no
desempenho que proporcionam aos fornecedores maior flexibilidade para atingir o nível
desejado de segurança alimentar da maneira mais eficiente.
A presente dissertação foi redigida no âmbito do estudo da implementação dos sistemas
de segurança alimentar, SGQ e HACCP na Adega do Casal da Manteiga na região
vitivinícola de Carcavelos para conclusão do Mestrado de Engenharia de Viticultura e
Enologia do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa e da Faculdade
de Ciências da Universidade do Porto. A referida dissertação teve por objetivo
acompanhar o processo de implementação e aprimoramento dos sistemas de
segurança alimentar no processo produtivo do vinho generoso de Carcavelos.
Este trabalho está organizado em 4 partes, incluindo esta introdução. O segundo
capítulo é referente à pesquisa bibliográfica, que compreende a descrição dos vinhos
generosos, mais especificamente do vinho de Carcavelos, com suas características e
processo de produção, a caracterização da região vitivinícola de Carcavelos e do
Projeto da Vinha e do Vinho Villa Oeiras e as definições e requisitos dos sistemas de
segurança alimentar implementados na adega, mais especificamente o Sistema de
Gestão de Qualidade (SGQ) e a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo
(HACCP). A terceira parte consiste na elaboração e implementação dos sistemas, na
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qual estão descritas as atividades que foram realizadas durante todo o período e os
parâmetros utilizados para basear as decisões tomadas. Na parte final faz-se uma
análise crítica de toda a experiência proporcionada pelo estudo.
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2. Pesquisa Bibliográfica
2.1. Vinhos Generosos
Os vinhos generosos ou licorosos, de acordo com Ribereau-Gayon et al. (2006), são
aqueles caracterizados por uma alta concentração de álcool e açúcar. Derivam de
fermentação parcial das uvas e adição de álcool ao processo que interrompe
prematuramente a fermentação. A fortificação pode ocorrer em uma etapa única ou em
várias. O ponto de adição do álcool depende do teor de açúcar inicial do mosto e do
plano de produção desenvolvido pelo enólogo responsável pela adega, que define um
perfil de produto final pretendido.
A Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) define os vinhos generosos
como “vinhos especiais com um teor alcoólico total (potencial e real) acima de 17,5 %
vol. e um teor alcoólico entre 15 e 22% vol.” (Ribereau-Gayon et al., 2006). As diferentes
regiões de vinhos generosos elaboram suas próprias leis com base nessa generalização
(Quadro 1). Em Portugal os vinhos generosos são: Porto, Carcavelos, Moscatel de
Setúbal e Madeira. Esses são os considerados vinhos generosos clássicos ou “antigos”,
em contraponto a outros vinhos licorosos produzidos noutras regiões de Portugal, como
Moscatel Favaios (Douro), Biscoitos (Açores) entre outros. Nesse trabalho o vinho de
Carcavelos irá ser abordado com maior detalhe.
Quadro 1 – Regulamentos dos limites de teor alcoólico por região de vinhos generosos
em Portugal
Região Demarcada
Douro – Vinho do Porto

Limites de Teor Alcoólico (% vol.)
Mínimo

Máximo

18,0
16,5*

Carcavelos

17,5

Moscatel de Setúbal

16,5

Madeira

17,0

22

*Vinho Branco Seco Leve. (Fonte: Ricardo-da-Silva, 2019).

As condições de armazenamento, até o engarrafamento, variam de acordo com o tipo
de vinho generoso. Devido ao seu alto teor alcoólico, esses vinhos são muito resistentes
a alterações microbianas. Alguns desenvolvem suas características desejadas através
de um certo grau de oxidação. Estes vinhos sofrem um envelhecimento em vasilhas de
madeira. Outros vinhos generosos mais finos e delicados são protegidos do ar e

3

FCUP
Implementação de Sistemas de Segurança Alimentar na Adega do Casal da Manteiga, Região Vitivinícola de Carcavelos

envelhecem na garrafa (Ribereau-Gayon et al., 2006). As mudanças físico-químicas
sofridas pelos vinhos durante esse período de envelhecimento em madeira e/ou garrafa
formam o perfil característico dos vinhos licorosos. A microoxigenação que ocorre no
contato com a madeira leva a redução da adstringência e a mudança da cor, que
começa a tender para o cada vez mais para o dourado/aloirado.

2.2. Vinho de Carcavelos
O vinho generoso produzido na zona de Carcavelos possui uma tradição de vários
séculos. Com os problemas sócio-políticos e fitossanitários (oídio, filoxera e míldio) do
século XIX e a pressão de crescimento urbanístico do século XX o vinho de Carcavelos
teve sua produção quase que aniquilada e os terrenos dedicados a viticultura foram
substancialmente ocupados por urbanizações. O vinho de Carcavelos foi quase
“esquecido” por várias gerações até que o projeto da Câmara Municipal de Oeiras foi
criado para revitalizar a vinha e a adega e manter a história local. Pretende-se devolver
ao vinho de Carcavelos o prestígio que um dia este vinho já teve, tendo sido citado mais
de uma vez na literatura, sendo que para Cincinato-da-Costa (1900), era “inimitável” e
“muito procurado nos mercados pelo aveludado e suavidade do seu gosto. Infelizmente
a zona produtora é muito restrita e sua produção média anual reduz-se a um stock muito
limitado. Este vinho atingiu um grande renome em Inglaterra e no Brasil”. Colaço e
Archer (1943) considerem que “não é nem um Madeira nem um Porto. É um Carcavelos.
O seu paladar, bouquet, côr, são característicos e inconfundíveis”.
Para a qualidade de um vinho são fatores fundamentais: o solo, o clima, a casta, as
tecnologias vitícola e enológica. Nos vinhos licorosos dois outros fatores assumem
considerável importância: a aguardente, a adicionar para o abafamento do vinho, e a
madeira, para o envelhecimento (Carvalho et al., 2010).
O Decreto-Lei nº 246/94, de 29 de Setembro determina o estatuto da Região Vitivinícola
de Carcavelos e nele se encontram as regras para que um vinho possa receber a
denominação protegida de Carcavelos. Logo em seu primeiro artigo é determinado que
a denominação Carcavelos apenas pode ser utilizada para identificação do vinho
generoso de qualidade produzido na região definida no estatuto, que será devidamente
caracterizada mais adiante no presente trabalho. Para obter a Denominação de Origem
Protegida (DOP) de Carcavelos é obrigatório um estágio mínimo de dois anos em
madeira e de seis meses em garrafa a contar da data de elaboração do vinho.
A vinificação divide-se em várias etapas, desde a obtenção do mosto ao produto final –
o vinho. A tecnologia aplicada depende essencialmente do tipo de uva (branca ou tinta)
e do vinho pretendido. Assim, a tecnologia clássica de vinificação em branco,
vulgarmente conhecida por bica aberta, consiste na fermentação do mosto separado
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das partes sólidas do cacho. Já a tecnologia clássica de vinificação em tinto, designada
por curtimenta, baseia-se na fermentação/curtimenta do mosto conjuntamente com as
partes sólidas do bago, sendo opcional a presença do engaço. Contudo, também a uva
tinta poderá ser vinificada de bica aberta (Carvalho et al., 2010). Os esquemas de ambos
os processos de vinificação citados se encontram nas figuras 1 e 2 respetivamente.

Figura 1: Esquema de vinificação de bica aberta (Fonte: adaptado de Carvalho et al., 2010)
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Figura 2: Esquema de vinifcação de curtimenta (Fonte: adaptado de Carvalho et al., 2010)

A etapa da fermentação nos vinhos de Carcavelos, tanto branco quanto tinto, pode ser
realizada de diferentes maneiras:
•

Fermentação praticamente inexistente, onde se provoca a paragem da
fermentação (também chamada de amuo ou abafamento) por adição de
aguardente vínica ou álcool no início de processo;

•

Fermentação incompleta, onde o abafamento é realizado por adição da
aguardente no meio do processo;

6

FCUP
Implementação de Sistemas de Segurança Alimentar na Adega do Casal da Manteiga, Região Vitivinícola de Carcavelos

•

Fermentação completa, onde quase todo o açúcar do mosto foi transformado em
álcool, sendo o amuo feito com aguardente vínica ou álcool, ou com uma mistura
dos dois com vinho de Carcavelos de anos anteriores.

A última forma de conduzir a fermentação era a utilizada tradicionalmente na produção
do vinho de Carcavelos. Nesse caso a doçura do vinho de Carcavelos era proveniente
do abafado que era utilizado no amuo.
De acordo com McCallum (2019, 2017) atualmente, os vinhos de Carcavelos são feitos
com a mesma metodologia que os vinhos do Porto, ou seja o abafamento ocorre a meio
do processo de fermentação. Uma adição de aguardente com um volume de álcool
(ABV) de 77% é usada para interromper o processo de fermentação. A Adega do Casal
Manteiga obtém sua aguardente da Torrejana, S. A. Destilaria. Uma vez interrompida a
fermentação, o vinho é colocado em pipas de carvalho português ou francês de 250 L
para maturação.
No passado a madeira utilizada para o envelhecimento do vinho de Carcavelos era
madeira usada, atualmente são empregadas pipas novas e usadas. Esta mudança no
tipo de madeira utilizada traz mudanças na composição química do vinho e nas suas
características organoléticas, isto acontece porque o repetido uso das pipas de carvalho
causa uma diminuição na extração de fenóis ao longo do tempo. Portanto o uso de pipas
novas aumenta a extração desses compostos voláteis e resulta em vinhos em que as
características provenientes da madeira ficam mais pronunciadas.

2.3. Região Vitivinícola de Carcavelos
A Regulamentação da Região Vitivinícola de Carcavelos (antiga região demarcada de
Carcavelos), como hoje é conhecida, reporta a 1994, com a publicação do Decreto-Lei
nº 246/94, de 29 de Setembro. Deste diploma legal consta o Estatuto da Região, que
enumera as condições indispensáveis para a produção de vinho licoroso com direito à
Denominação de Origem Controlada (DOC) Carcavelos, ou seja, um VLQPRD – Vinho
Licoroso de Qualidade Produzido em Região Determinada (Carvalho et al., 2010).
Atualmente o termo Denominação de Origem Controlada (DOC) foi substituído por
Denominação de Origem Protegida (DOP).
A região de Carcavelos é a menor região vitivinícola de Portugal e consiste em parte no
Concelho de Oeiras (parte da freguesia de Oeiras e São Julião da Barra (lugares de
Ribeira da Lage, Cacilhas e Porto Salvo) e da freguesia de Paço de Arcos a faixa
confinante com a freguesia de Oeiras e São Julião da Barra até à ribeira de Porto Salvo)
e parte no Concelho de Cascais (as freguesias de Carcavelos, Parede e São Domingos
de Rana e parte das freguesias de Alcabachide (lugares de Carrascal de Manique de
Baixo e Bicesse) e do Estoril (lugares de Livramento e Alapraia)). Essa demarcação
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delimita a proveniência geográfica das uvas utlizadas para a produção de vinho com
direito à Denominação de Origem “Carcavelos”. Ou seja apenas os vinhos produzidos
com uvas provenientes de vinhas dentro desse espaço geográfico podem ser
denominados vinhos “Carcavelos”.
Além da delimitação geográfica também há regras acerca de quais castas podem ser
utilizadas na produção de Carcavelos. Atualmente, de acordo com o Decreto-Lei nº
246/94 e com as correções decorrentes da Portaria nº 428/2000, de 17 de Julho, com
relação às castas aptas à produção de vinho em Portugal e respetiva nomenclatura, as
castas a utilizar na elaboração do vinho de Carcavelos, estão listadas no Quadro 2.
Quadro 2 – Encepamento da Região Vitivinícola de Carcavelos
Castas recomendadas

Castas autorizadas

(com um mínimo de 75%)

(com um máximo de 25%)

Brancas
Galego Dourado

Tintas
Castelão
(Periquita)

Ratinho (Boal

Amostrinha (Preto

Ratinho)

Martinho)

Brancas
Rabo de Ovelha

Tintas
Trincadeira
(Trincadeira Preta)

Seara Nova

Arinto
Fonte: Instituto da Vinha e do Vinho, 2020

Apenas a Seara Nova não faz parte do encepamento tradicional da região, tendo sido
incluída por possuir características de amadurecimento mais precoce, ser pouco
sensível à podridão e atingir teores de açúcar convenientes. A Trincadeira é a única
casta que apresenta dificuldades de adaptação à região, pois em muitos anos, não
encontra as melhores condições de maturação, e as uvas apodrecem precocemente.
Estudos realizados pela equipe técnica de viticultura do projeto de Carcavelos
consideram esta variedade imprópria para a região, e que a mesma deveria ser
substituída por outra culturalmente adaptada ao solo e clima existentes nesta área.
Os tipos de solo encontrados nas vinhas da região de Carcavelos são solos
mediterrânicos vermelhos de materiais calcários normais, solos calcários normais e
barros castanho-avermelhados não calcário. Trata-se de uma região com clima ameno,
de influência marítima, que propicia boas condições para a maturação das uvas, que
assim se apresentam de excelente qualidade para a produção do vinho de Carcavelos,
em virtude da exposição ser a Sul e dos ventos dominantes serem de Norte, os quais
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exercem uma ação de proteção das vinhas em relação à influência marítima (Carvalho
et al., 2010).
O Decreto-Lei nº 246/94, de 29 de Setembro também determina as práticas culturais na
vinha como o sistema de condução que deve ser utilizado e a densidade de plantação.
As vinhas devem ser conduzidas em forma baixa, em taça ou cordão, em que o início
da sebe de vegetação das cepas não seja superior a 60 cm do solo. A densidade de
plantação, relativamente às vinhas novas, deve ser, no mínimo, de 3300 pés por
hectare.
O rendimento máximo por hectare é de 55 hectolitros de mosto. Sendo excedido este
valor, não pode ser utilizada a Denominação de Origem Carcavelos para a totalidade
da colheita, salvo em anos de produção excecional, em que o Instituto da Vinha e do
Vinho (IVV), sob proposta da Comissão Vitivinícola Regional, estabelecerá o limite de
produção com direito a Denominação de Origem e o destino da produção excedentária
(Carvalho et al., 2010).

2.4. Projeto da Vinha e do Vinho Villa Oeiras (PVVVO)
A criação desse projeto visa a recuperação de uma inteira região vitivinícola de um vinho
secular e único, tanto no panorama vínico nacional quanto internacional. O Vinho de
Carcavelos Villa Oeiras tem despertado o interesse dos consumidores nacionais e
internacionais e recuperado a memória de moradores da região.
Na Quinta do Marquês, a vindima é realizada manualmente, por trabalhadores da
própria instituição e da Câmara Municipal de Oeiras, dado que as vinhas conhecidas
por “vinha velha” e “vinha nova” não estão preparadas para a utilização de máquina. A
vinha plantada em 2009 já permitirá a vindima mecânica. As uvas das diferentes
parcelas e castas são transportadas em caixas e baldes para o tegão de receção da
adega (Carvalho et al., 2010).
O projeto conta com duas adegas, a Adega do Casal da Manteiga e a Adega do Palácio
do Marquês de Pombal. A última referida é usada apenas para envelhecimento dos
vinhos, possui apenas área de pipas. Ambas as adegas estão ilustradas no anexo 1
(Figuras 10 e 11).
A adega do Casal da Manteiga é onde se desenvolvem todas as etapas de vinificação,
desde receção da uva, à fermentação de mostos, conservação de vinhos, trasfega,
lotagem, filtração e engarrafamento. Ou seja, todo o processo de fabrico do vinho
desenrola-se nessa adega, exceto a etapa de envelhecimento, que decorre tanto na
adega do Casal da Manteiga quanto na adega do Palácio.
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2.5. Segurança alimentar
Hoje em dia, a segurança alimentar e a qualidade são parâmetros da máxima
importância no sector alimentar pois permitem evitar doenças provocadas pelo consumo
de alimentos contaminados. Tal facto levou a que os consumidores estivessem
igualmente mais atentos quer ao consumo de alimentos quer aos produtos que
adquirem. Assim, são implementadas e cumpridas pelas empresas normas de
segurança e qualidade para a produção de alimentos mais seguros e de maior qualidade
(Pereira, 2013).
Os documentos de referência para os sistemas de segurança alimentar são o Codex
Alimentatrius desenvolvido pela OMS em 1997, o Regulamento (CE) nº 852/2004
publicado pelo Parlamento Europeu em 29 de abril de 2004 e a ISO 9001:2015. O
primeiro é formado por uma série de normas alimentares internacionais, reunidas de
maneira uniforme com o objetivo de orientar e elaborar critérios e requisitos para a
comercialização de alimentos. O Codex Alimentarius recomenda sempre que possível,
uma abordagem baseada num sistema HACCP, para melhorar a segurança dos
alimentos. O Regulamento (CE) nº 852/2004 define regras gerais de higiene de géneros
alimentícios e determina que os operadores de empresas do setor alimentar elaborem,
apliquem e mantenham um processo permanente baseado nos princípios do HACCP,
com flexibilidade para grandes ou pequenas empresas. A ISO 9001:2015 é uma norma
para a implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) numa
organização com o objetivo de melhorar seu desempenho global e melhor atender as
necessidades dos seus clientes.

2.5.1. Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ)
Sousa (2010), diz que podemos definir a qualidade de um produto como sendo o grau
de satisfação dos requisitos dado por um conjunto de características intrínsecas, ou
seja, de uma combinação de características do projeto e da produção, determinante na
satisfação que o produto possa proporcionar ao consumidor, durante o seu uso. Esta
definição leva-nos a pensar em termos como, fiabilidade, adequabilidade, durabilidade,
que na realidade são características individuais que em conjunto constituem a qualidade
do produto.
O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) é a estrutura organizacional criada para gerir
e garantir a qualidade, os recursos necessários, os procedimentos operacionais e as
responsabilidades estabelecidas. O SGQ deve ser documentado e formalizado através
do Manual da Qualidade, devendo incluir os elementos que identifiquem claramente a
forma de gestão que possa ter influência na qualidade do produto ou serviço finais
(Sousa, 2010).
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Como referido anteriormente o SGQ segue os requisitos da norma ISO 9001:2015, que
estabelece 8 princípios da qualidade, que são apresentados na Figura 3 e detalhados
abaixo.

Figura 3: Princípios da gestão de qualidade (Fonte: Duarte, 2012)

1. Foco no cliente: as empresas dependem de seus clientes e portanto da sua
satisfação com os produtos apresentados pela mesma e devem sempre procurar
entender as necessidades dos clientes e suas expectativas;
2. Liderança: cabe aos líderes garantir um ambiente motivador na empresa, para
atingirem os objetivos propostos;
3. Envolvimento das pessoas: os integrantes de uma empresa são a sua maior
valia, seu engajamento possibilita que suas aptidões sejam aplicadas em
benefício da empresa;
4. Abordagem de processos: para atingir resultados de maneira mais eficiente, as
atividades e seus recursos associados devem ser geridos por processos;
5. Abordagem da gestão como um sistema: para atingir seus objetivos de forma
eficiente e eficaz a empresa deve identificar, compreender e gerir seus
processos como um sistema;
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6. Melhoria contínua: deve ser procurada de forma permanente pela empresa, com
avaliações sistemáticas do desempenho da empresa;
7. Tomada de decisões com base em evidências: decisões baseadas em análises
de factos, dados e informações são mais eficazes;
8. Gestão de relacionamento com fornecedores: criar condições benéficas para
ambas as partes.
A abordagem de processos compreende o uso da metodologia “Plan, Do, Check and
Act” (PDCA) ou Planear, Executar, Verificar e Atuar esquematizada na Figura 4. Este
método é aplicado para alcançar os objetivos planeados de uma maneira consistente.

Figura 4: Esquema da metodologia PDCA (Fonte: Duarte, 2012)

•

Planear: definir objetivos e os processos essenciais para atingir resultados de
acordo com as políticas da empresa e expectativas dos clientes;

•

Executar: implementação dos processos;

•

Verificar: controlo dos processos e produtos comparativamente com os objetivos
e requisitos para o produto;

•

Atuar: implementar ações para melhoria contínua dos processos.

Além dos princípios acima citados a norma ISO 9001:2015 estabelece que a empresa
deve:
•

Identificar os processos necessários para o SGQ e para sua implementação em
toda a empresa;
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•

Determinar a sequência e interação dos processos;

•

Determinar regras e meios essenciais para garantir que, a operação e controlo
dos processos são eficazes;

•

Garantir a disponibilidade de recursos e de informação precisos, para suportar a
operação e a monitorização dos processos;

•

Controlar, medir e analisar os processos;

•

Aplicar ações necessárias para atingir os objetivos e a melhoria contínua do
processo.

Independente do tamanho, do quadro de funcionários ou facturamento qualquer
empresa pode implementar um SGQ através de documentos e registos para comprovar
o atendimento aos requisitos estabelecidos. A forma como será desenvolvida essa
documentação é que irá variar conforme o porte e o segmento em que a empresa se
insere. O SGQ de uma empresa compreende processos operacionais, de suporte e de
gestão, assim como documentos que orientam como realizar determinada tarefa e a
definição das respetivas responsabilidades.
A implementação do SGQ baseado nos princípios da ISO 9001:2015 proporciona para
as empresas:
•

Uma capacidade maior de entregar produtos e serviços que atendam as
espectativas do cliente, aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis;

•

Visão sistêmica, para aproveitar oportunidades mais facilmente e aumentar a
satisfação do cliente;

•

Capacidade para abordar riscos e oportunidades ligados com o seu contexto e
objetivos.

2.5.2. HACCP
2.5.2.1. Definição
“Hazard Analysis and Critical Control Points” (HACCP) ou Análise de Riscos e Pontos
Críticos de Controlo é um sistema de gestão de segurança alimentar fundamentado nos
princípios de higiene, que devem ser implementados para evitar e/ou reduzir a
probabilidade de ocorrência de um perigo para a saúde do consumidor. É um sistema
reconhecido internacionalmente e desenvolvido pela NASA em 1959.
Este consiste numa abordagem de forma sistemática à segurança alimentar com vista
a simplificar e uniformizar critérios e soluções para garantir a segurança dos alimentos
através da análise e determinação de limites que controlem o processo, os chamados
Pontos Críticos de Controlo (PCC) (Ribeiro, 2011).
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Para a melhor compreensão e contextualização do sistema HACCP é necessário o
conhecimento dos seguintes termos e conceitos:
•

Perigo: de acordo com o Codex Alimentarius é um agente biológico, químico ou
físico presente no alimento ou situação por ele causada que tenha efeito adverso
na saúde;

•

Risco: é a combinação da probabilidade com a severidade de um perigo
acontecer;

•

Ponto Crítico de Controlo (PCC): segundo Ribeiro (2011), é uma etapa na qual
um controlo pode ser aplicado, sendo essencial prevenir ou eliminar um perigo
relativo a segurança dos alimentos, reduzi-lo ou mantê-lo em nível aceitável;

•

Limite Crítico: é o valor estabelecido para uma variável relacionada com um PCC
que determina a existência ou não de uma anomalia no sistema. Deve ter em
conjunto os valores ideias e limites de controlo;

•

Ação Corretiva: procedimento imediato a ser posto em prática no caso da
deteção de uma anomalia no sistema, isto é, quando existe um incumprimento
do limite crítico;

•

Verificação: é a averiguação do sistema HACCP, se o mesmo se encontra dentro
do que foi planeado;

•

Árvore de Decisão: é uma sequência de perguntas realizadas para determinar
se uma etapa de elaboração do produto é um PCC.

2.5.2.2. Princípios fundamentais
Segundo Ribeiro (2011), a aplicação do sistema HACCP no setor alimentar tem como
principal objetivo assegurar e gerir a qualidade dos alimentos, prevenir toxinfeções e
intoxicações alimentares, defendendo o consumidor e a imagem comercial. Para atingir
esse objetivo o HACCP baseia-se na implementação de sete princípios:
1. Identificar e analisar todos os potenciais perigos de contaminação química,
biológica ou física em todas as tapas da cadeia de produção, desde a entrada
da matéria-prima até a expedição do produto final;
2. Determinar os Pontos Críticos de Controlo (PCC) de cada perigo assinalado no
ponto anterior. De acordo com Oliveira (2006), é importante determinar os PCC
que se podem controlar, de forma a eliminar ou, pelo menos, minimizar a
probabilidade da sua ocorrência. A correta identificação dos PCC é essencial
para um Sistema HACCP, no entanto, numa fase inicial pode ser um pouco
complicado, pelo que se recorre às árvores de decisão. A árvore de decisão é
uma ferramenta fundamental para a tomada de decisão pela equipa, devendo
ser feita para cada perigo identificado em cada fase do processo (Figura 5).
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3. Estabelecer o procedimento de monitorização dos pontos críticos. O sistema de
monitorização avalia se um PCC se encontra dentro dos valores aceitáveis e
detetar de maneira imediata quando há uma anomalia, permitindo aplicar
medidas corretivas;
4. Definir um plano de ações corretivas. Se o sistema de monitorização detetar que
um PCC está fora dos seus limites críticos é preciso ter um plano de que ações
corretivas tomar e quem será o responsável pela tomada de tal decisão;

Figura 5: Árvore de decisão (Fonte: OMS, 1997)
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5. Definir um sistema de verificação para confirmar a eficácia do HACCP
periodicamente ou quando houver alterações no processo de produção ou
quando for detetada alguma falha ou ainda se novos perigos forem identificados;
6. Implementar um sistema de documentação e registos de todas as atividades
ligadas ao HACCP. Deverá conter um registo escrito das tarefas realizadas de
acordo com a programação e com o procedimento previamente estabelecido.

2.5.2.3. Interpretação das Questões da Árvore de Decisão
A árvore de decisão (Figura 5) pode ser definida como uma ferramenta para determinar
se um ponto de controlo em uma fase do processo deve ser classificado como PCC. As
questões presentes na árvore de decisão e suas interpretações são descritas a seguir:
•

Q1. Existem medidas preventivas para o perigo identificado?

Essa questão deve ser tratada de forma a perguntar se existe a possibilidade de se usar
uma medida preventiva para esta etapa, de forma a controlar o perigo encontrado. Se a
resposta à Q1 for sim, as medidas de controlo possíveis devem ser descritas e passar
para a Q2.
•

Q2. Este passo é especificamente desenhado para eliminar ou reduzir a
probabilidade de ocorrência para um nível aceitável?

Se o passo em questão tiver sido criado com o objetivo específico de eliminar ou reduzir
a um nível aceitável a ocorrência do perigo deve-se responder “sim” à questão e passar
diretamente à Q4. Se ao contrário o passo em questão não for específico ao cenário, a
resposta desta questão deve ser “não” e deve-se passar à questão 3.
•

Q3. Pode a contaminação com o perigo identificado ocorrer em excesso do nível
aceitável ou pode aumentar a um nível inaceitável?

Nesta questão verifica-se a consequência a segurança do produto, levando em
consideração a probabilidade e a severidade que estão associadas ao perigo. A
resposta deve ser “sim” se o perigo puder atingir um nível inaceitável apresentando risco
a saúde do consumidor. Deve-se então passar a pergunta 4.
Se a integridade do consumidor não é colocada em risco pelo perigo a resposta deve
ser “não”. Neste caso encerra-se a análise desse perigo e deve-se passar ao próximo.
•

Q4. Irá um passo subsequente eliminar ou reduzir a probabilidade de ocorrência
do perigo identificado a um nível aceitável?

Nesta pergunta identificam-se os perigos que podem por em risco a saúde do
consumidor ou que podem chegar a níveis inaceitáveis, além disso analisar se tais
perigos estão sob controlo em uma fase seguinte do processo. Se não houver um passo
do processo para o controlo de tal perigo, a resposta à Q4 deve ser “não” e conclui-se
que o ponto em estudo é um PCC 3 e deve ser identificado de acordo.
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Se ao contrário houver uma etapa seguinte no processo que poderá controlar o perigo
eliminando o mesmo ou reduzindo-o a níveis aceitáveis a resposta será “sim” e o passo
em questão não é um PCC, mas as etapas que controlam o perigo devem ser
devidamente identificadas.

2.5.2.4. Pré-requisitos
Antes da implementação de um sistema de HACCP deve-se elaborar e operacionalizar
um programa de pré-requisitos. Os pré-requisitos controlam os perigos associados com
a envolvente ao estabelecimento de produção, enquanto ao sistema HACCP se exige
que controle os perigos que têm a ver diretamente com o processo (Perdigão, 2016). A
Figura 6 apresenta a diferenciação sobre a decisão da forma de controlo dos perigos a
segurança alimentar, através do programa de pré-requisitos ou do plano HACCP.

Figura 6: Diferenciação de controlo através do programa de pré-requisitos ou do sistema HACCP (Fonte: adaptado de
Perdigão, 2016)

O programa de pré-requisitos pode ser definido como um procedimento incluindo boas
práticas de fabrico e boas práticas de higienização, que aborda as condições
operacionais ideais que dão a base para o sistema HACCP, e é constituído pelos
seguintes itens:
•

Instalações e equipamentos;

•

Controlo de fornecedores;
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•

Manuseio seguro de alimentos (inclui embalagem e transporte);

•

Controlo de eliminação de resíduos;

•

Controlo de pragas;

•

Limpeza e desinfeção;

•

Controlo da qualidade da água;

•

Manutenção da cadeia de frio;

•

Higiene e saúde do pessoal;

•

Formação em segurança alimentar.

2.5.2.5. Passos para implementação do sistema HACCP
Além dos sete princípios fundamentais do sistema HACCP é necessário se ter em conta
6 passos lógicos e sequenciais, que em conjunto com os princípios fundamentais
constituem as fases de desenvolvimento e implementação do plano HACCP:
1. Definir o âmbito do plano HACCP: determina qual o segmento da cadeia
alimentar envolvido, qual o procedimento da empresa e os perigos a serem
abordados.
2. Constituir a equipa do plano HACCP: deve ser uma equipa multidisciplinar com
componentes de todas as áreas da empresa ligadas ao produto (encomendas,
receção, armazenamento, preparação e produção). Os integrantes da equipa
devem ter altos níveis de conhecimento e experiência no que diz respeito aos
produtos, processos e à empresa. É responsabilidade da equipa definir os
produtos a utilizar, desenvolver os fluxogramas do processo de fabrico,
identificar e analisar os perigos e riscos e, portanto, determinar os PCC,
estabelecer os limites críticos, os processos de monitorização e as medidas
corretivas de cada PCC.
3. Descrever o produto e suas matérias-primas: características do produto como
sua composição, estrutura, processos de transformação, embalagem, condições
corretas de armazenamento e distribuição, prazo de validade, instruções do uso,
além de informações de segurança aplicáveis.
4. Identificar o uso pretendido do produto: deve ser definida pela equipa do HACCP
o uso previsto para o produto pelo consumidor final e o grupo para o qual se
destina o produto.
5. Elaborar o fluxograma de fabrico: descrever e registar em sequência todas as
fases do processo, desde a receção das matérias-primas até à distribuição do
produto final, incluindo os intervalos de segurança durante ou entre essas fases.
6. Confirmar in loco o fluxograma: após estabelecido o fluxograma, a equipa do
HACCP deve confirmar no local durante as horas de operação o que foi
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elaborado. Qualquer erro detetado deverá ser corrigido no documento original
para o diagrama final ser conforme à realidade.

2.5.2.6. Classificação e Análise dos Perigos
A análise dos perigos é um elemento muito importante no plano de HACCP. A análise
de perigo é um processo de coleta e avaliação da informação sobre os potenciais
perigos e as circunstâncias que resultam na sua ocorrência em todas as fases do
processo, desde as matérias-primas utilizadas até a expedição do produto final ao
consumidor. Através dessa análise conclui-se quais perigos são significativos para a
inocuidade do produto. Em conjunto com a análise de perigos há a avaliação do risco,
em função da probabilidade de ocorrência e da severidade do perigo identificado, assim
como a análise de possíveis medidas preventivas definidas para o seu controlo, com o
objetivo de determinar a significância dos perigos. Somente aqueles avaliados como
significativos serão levados à árvore de decisão para a identificação dos PCC. Os
perigos podem ser classificados em três grupos principais:
•

Perigos Microbiológicos: de origem alimentar, abrangem organismos como
bactérias, fungos, vírus e parasitas. Comumente associados às pessoas ou às
matérias-primas utilizadas. Normalmente estão presentes no ambiento onde o
produto é feito e em sua maioria são inativados por tratamento adequado ou
mantidos num nível baixo e sob controlo, não colocando a saúde do consumidor
em risco;

•

Perigos Químicos: estes se dividem naquele presente nos alimentos como
micotoxinas, histamina, entre outros e aqueles adicionados aos alimentos de
forma intencional ou não, como metais pesados, resíduos de pesticidas,
fungicidas, fertilizantes, hormonas, conservantes, antibióticos, agentes de
limpeza/desinfeção, lubrificantes, etc;

•

Perigos Físicos: qualquer material físico que habitualmente não está presente
no alimente, como vidro, metal, plástico, cabelos ou pelos em geral, madeira,
papel e pedras. Podem ter origem em contaminações ou páticas incorretas
realizadas durante a cadeia produtiva desde a matéria-prima até ao consumidor.

O grau de significância de um perigo pode ser avaliado através da função:
Significância = Risco x Severidade
Onde risco é a probabilidade de ocorrer o perigo e severidade é o grau de
consequências que podem acontecer quando existe um perigo. O risco, normalmente,
é avaliado de maneira qualitativa, pela combinação de dados experimentais,
epidemiológicos, locais ou regionais e pesquisa bibliográfica específica. A severidade
pode ser classificada em três categorias:
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•

Alta (3): Efeitos graves a saúde, sendo necessário internamento ou com risco de
morte;

•

Média (2): Não há letalidade, mas pode ser necessária hospitalização. Os efeitos
podem ser tratados por atendimento médico;

•

Baixa (1): Pode causar efeitos brandos a saúde do consumidor como
indisposição e mal-estar, podendo precisar de atendimento médico.

O risco é também uma função da probabilidade de um perigo ocorrer num processo e
afetar a segurança do alimento. A avaliação da probabilidade pressupõe uma análise
estatística. À semelhança do que se faz para a avaliação da severidade, devem ser
estabelecidos níveis para a probabilidade, sendo que os respetivos limites deverão ter
uma quantificação associada (por exemplo: número de ocorrências por ano, com base
nas ocorrências/histórico da organização ou com base em dados epidemiológicos),
mesmo quando expressos de uma forma qualitativa (Perdigão, 2016). A probabilidade
do risco pode ser classificada em 3 graus:
•

Alta (3): frequente;

•

Média (2): pode acontecer;

•

Baixa (1): pouco frequente.

Com o cruzamento das classificações de severidade e probabilidade do risco é possível
construir uma matriz para o cálculo de significância como apresentado no Quadro 3.

Probabilidade

Quadro 3 – Matriz de significância para identificação de perigos significativos
Alta (3)

3

6

9

Média (2)

2

4

6

Baixa (1)

1

2

3

Baixa (1)

Média (2)

Alta (3)

Severidade
Fonte: Perdigão, 2016

Considera-se, neste caso, que independentemente da frequência, um perigo com
severidade alta deve ser considerado como um perigo significativo. A definição das
combinações de severidade – probabilidade que correspondem a perigos significativos
deve ser efetuada por cada empresa tendo em consideração o número de níveis que se
considerou e os limites que se estabeleceram para cada nível (Perdigão, 2016).
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3. Elaboração e Implementação dos Sistemas
de Segurança Alimentar
No capítulo anterior foram apresentados os conceitos e princípios necessários para
elaboração e implementação dos sistemas de segurança alimentar que estão a ser
desenvolvidos na empresa. Neste capítulo serão descritas as elaborações dos
sistemas, com os parâmetros adotados pela empresa e o que está a ser feito para
implementação dos mesmos.

3.1. Sistema de Gestão de Qualidade
De acordo com Duarte (2012), a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade
e a sua posterior certificação, é uma mais valia para qualquer organização, ou seja,
reconhecimento e satisfação dos clientes e outras partes interessadas, melhoria da
imagem, acesso a novos mercados, redução de custos de funcionamento através da
melhoria do desempenho operacional e uma nova performance com a sensibilização e
motivação dos colaboradores.
O processo de implementação do SGQ envolve todas as áreas da empresa, visto que
todos devem estar comprometidos em seguir os processos estabelecidos e a
documentação de controlo para atingir os objetivos de excelência de produção e
requisitos dos clientes.
Para implementar o SGQ na Adega do Casal da Manteiga foi elaborado um mapa de
processos de todos os setores da empresa (Figura 7) baseado nos princípios do PDCA.
Associado ao mapa de processo foram desenvolvidas instruções de trabalho (IT) com a
função de descrever cada processo realizado na adega e a maneira que o mesmo deve
ser realizado. Tais documentos não se resumem aos processos produtivos do vinho,
englobam também atividades administrativas, ou seja descrevem todas as atividades
desenvolvidas na adega. A documentação do SGQ também inclui modelos de controlo
dos processos para serem preenchidos ao final da realização de cada tarefa e assim
verificar se os objetivos de qualidade estão sendo cumpridos.
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Fluxograma - Atividades Gerais do Vinho de
Carcavelos “Villa Oeiras”

INÍCIO

Planeamento
e
Gestão Estratégica
1

Definição de
políticas globais
(150.10.001/LC)

2

Preparação do
orçamento
(150.20.202/LC)

P/D – Planear/Executar

Aquisição/
Venda, Abate
e
Permuta

Execução de
Atividades de
Protocolo e
Comunicação
Institucional

Execução de
Atividades de
Dinamização da
Sociedade

Execução de
Serviços
Científicos e
Técnicos

Proteção,
Conservação e
Valorização

8

3
Transação e transmissão de
bens móveis não culturais e
contração de serviços
(300.10.005/LC)

4
Reprodução de espécies
de fauna e flora
(300.40.004/LC)

Organização de visitas
institucionais
(900.20.602/LC)

6
Realização de ensaios
laboratoriais
(800.10.601/LC)

7
Organização e participação
em iniciativas de promoção
ou divulgação de produtos
e serviços
(900.10.503/LC)

5
Transformação de
matérias-primas
(300.40.005/LC)

9
Processamento de
pedidos de informação
e de esclarecimento
(900.20.604/LC)

C/A – Verificar/Atuar
10

Avaliação de atividades
(150.20.300/LC)

FIM

Figura 7: Mapa de processos da Adega do Casal da Manteiga (Fonte: arquivos da Adega do Casal da Manteiga)

As ITs e modelos de controlo precisam ter uma codificação ou referência que os
identifique e permita controlar a quantidade de documentos existentes. O Quadro 4
resume as ITs desenvolvidas na Adega do Casal da Manteiga até o momento e os
modelos de controlo referentes a cada processo. O processo de implementação do SGQ
se encontra em andamento e portanto os documentos ainda não se encontram
devidamente codificados.
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As ITs são elaboradas a partir de um modelo base e adaptadas de acordo com o
processo o qual descreve. Sua constituição básica reúne o objetivo e âmbito daquela
IT, siglas importantes para o documento, a instrução, ou seja, a descrição do processo
de como se deve realizar a tarefa para atingir os objetivos de qualidade e segurança, e
quando aplicável um fluxograma da instrução para fácil compreensão pelos funcionários
da adega do que tem que ser feito e como deve ser realizada a tarefa. Além dessa
estrutura básica a instrução de trabalho pode incluir uma lista de produtos a serem
aplicados e como devem ser utilizados, como no caso do plano de higienização da
adega. Para melhor compreensão da elaboração das ITs e dos modelos de controlo, as
Figuras 12 a 15 do Anexo 2 apresentam um exemplo de cada um desses documentos
que foi elaborado na Adega do Casal da Manteiga.
Quadro 4 – Instruções de trabalho e modelos de controlo da Adega do Casal da
Manteiga
Instrução de Trabalho (IT)

Modelo de Controlo

IT. PVVCVO-OX – Higienização

Mod. PVVCVO-OX – Higienização

IT. PVVCVO-OX – Análises laboratoriais

Mod. PVVCVO-OX – Análise laboratoriais

IT. PVVCVO-OX – CVR Lisboa

Mod. PVVCVO-OX – EPI fardamento

IT. PVVCVO-OX – Comercialização

Mod. PVVCVO-OX – Controlo de resíduos

IT. PVVCVO-OX – Eventos externos e internos

Mod. PVVCVO-OX – Eventos

IT. PVVCVO-OX – Visitas e Provas

Mod. PVVCVO-OX – Inscrição para visitas

IT. PVVCVO-OX – Controlo de Stock

Mod. PVVCVO-OX – Controlo de Stock

IT. PVVCVO-OX – Manutenção de equipamentos

Mod. PVVCVO-OX – Manutenção dos
equipamentos

IT. PVVCVO-OX – Atestos e Enchimentos

Mod. PVVCVO-OX – Atestos e enchimentos

IT. PVVCVO-OX – Manutenção da Vinha

Mod. PVVCVO-OX – Produtos fitofarmacêuticos

IT. PVVCVO-OX – Engarrafamento

Mod. PVVCVO-OX – Linha de engarrafamento

IT. PVVCVO-OX – Produtos enológicos

Mod. PVVCVO-OX – Produtos enológicos

IT. PVVCVO-OX – Controlo de pragas

Mod. PVVCVO-OX – Controlo de pragas

IT. PVVCVO-OX – Aquisição de bens e serviços

Mod. PVVCVO-OX – Pesagem das uvas e
fermentação
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3.2. HACCP
3.2.1. Programa de pré-requisitos (PPRs)
Como explicado no capítulo anterior, antes da implementação do HACCP deve-se
elaborar e colocar em prática um PPRs, para assim garantir as condições necessárias
de higiene e segurança das instalações, equipamentos e pessoal.
Nesta parte do presente capítulo são apresentadas informações de como cada um dos
pré-requisitos se encontra na Adega do Casal da Manteiga e quando necessário
sugestões de melhoria para atingir o padrão de qualidade necessário. O programa de
pré-requisitos é constituído por:
•

Instalações e equipamentos:

A adequada conservação das instalações, e uma manutenção correta dos
equipamentos e utensílios são requisitos importantes para diminuir o risco de
contaminações cruzadas no setor alimentar.
A Adega do Casal da Manteiga possui uma estrutura hexagonal como é possível ver na
Figura 10 no Anexo 1, dividida em 6 grandes áreas cada uma com um função. A primeira
parte encontra-se a cozinha, casas de banho com balneário e zona de armazenamento
de materiais e produtos de limpeza. A segunda área diz respeito a vinificação, onde
ocorre a receção das uvas, desengace e esmagamento, e as cubas para fermentação
do vinho. A quarta e a quinta divisão são as áreas de envelhecimento em madeira e em
garrafa dos vinhos. A sexta e última parte da estrutura corresponde a área de expedição
do produto acabado e onde são armazenados os materiais de embalamento e rotulagem
dos produtos.
Por se tratar de uma construção antiga as portas e janelas da adega são de madeira e
envernizadas, com maçanetas em ferro forjado, o que as torna de difícil manuseio e
ocasionalmente deixarem entrar água no interior da adega. Para atingir os padrões de
higiene as portas e janelas devem ser sempre que necessário desinfetadas.
As paredes são feitas de pedra rebocada e cobertas por tinta plástica lavável que
facilitam a limpeza e desinfeção, mas não apresentam um estado perfeito pois contém
humidade e fungos. O pavimento, excluindo as salas de envelhecimento, possui várias
capadas de epóxi, material que facilita as operações de higienização. A ventilação
natural e a iluminação da adega se encontram em pleno funcionamento e a temperatura
mantêm-se baixa independente do calor externo, mesmo sem sistema de climatização,
propiciando o ambiente adequado à produção dos vinhos.
Segundo o Codex Alimentarius os equipamentos deverão ser instalados de tal forma
que permitam uma manutenção e limpeza adequados, funcionem de acordo com o uso
a que estão destinados e facilitem as boas práticas de higiene incluindo a monitorização.
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Na Adega do Casal da Manteiga a disposição dos equipamentos está de acordo com
as regras.
Os equipamentos utilizados na receção e fermentação das uvas e do vinho são
fabricados com aço inoxidável AISI 316, material recomendado pela OIV, por ser um
material que facilita a limpeza e desinfeção. Além disso, o aço inoxidável AISI 316
apresenta elevada resistência a corrosão por produtos alimentares e detergentes, sendo
assim amplamente utilizado na indústria alimentar. As mangueiras utilizadas na adega
são de material atóxico, recomendadas ao setor alimentar.
Todos os equipamentos passam por manutenção anual pré-vindima com o uso de óleos
e lubrificantes alimentares. Tais produtos obedecem uma série de regras e tem uma
composição que no caso de contato inevitável de seus resíduos com o vinho não
apresenta risco a saúde humana.
•

Controlo de fornecedores:

No âmbito da produção do vinho há diversas matérias primas que são fornecidas como
as uvas, aditivos enológicos, materiais e embalagens para engarrafamento e rotulagem,
produtos fitofarmacêuticos e de higienização. As uvas utilizadas na Adega do Casal da
Manteiga são todas provenientes da vinha existente na quinta do Marquês de Pombal,
em Oeiras, onde se encontra a adega. Após colhidas as uvas chegam a adega e passam
por um processo de seleção numa mesa de mesa de escolha, onde apenas as uvas em
bom estado sanitário e no grau desejado de maturação são selecionadas.
No fornecimento das restantes matérias primas é feito um controlo da sua receção com
inspeção dos materiais a chegada, para verificar a integridade das embalagens. Todo o
processo é devidamente registado.
•

Manuseio seguro de alimentos (inclui embalagem e transporte):

O transporte das uvas deve ser feito o mais rápido possível de modo a evitar o início de
reações químicas e enzimáticas. Durante o transporte, as uvas devem ser protegidas
de condições adversas como das temperaturas elevadas que favorecem o início de
reações (como por ex. fermentação alcoólica) e precipitações (Perdigão, 2016). A vinha
e adega serem no mesmo espaço facilita esse processo e reduz possíveis efeitos
adversos do transporte das uvas. As uvas são transportadas em caixas de dimensão
média para evitar o esmagamento das uvas e são utilizadas exclusivamente para o
transporte de produtos alimentares como as uvas e garrafas de vinho.
•

Controlo de eliminação de resíduos:

A vinificação gera diferentes resíduos, como por exemplo o engaço resultante do
desengace das uvas, bagaço, sedimentos e borras resultantes das operações de
clarificação e decantação. Estes resíduos caraterizam-se por elevadas quantidades de
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matérias biodegradáveis, que fornecem ambientes propícios para a proliferação de
microrganismos indesejáveis. Além da contaminação microbiológica, os resíduos
contêm substâncias químicas e proteicas que precipitaram durante a clarificação e se
depositaram nas borras e sedimentos, que podem potenciar a recontaminação do vinho,
caso não sejam convenientemente tratados (Perdigão, 2016). Para manter a inocuidade
do vinho a adega desenvolveu estratégias para remover de forma adequada os
resíduos:
o

Todos os resíduos de matérias primas, do vinho ou de qualquer material, são
removidos da área de vinificação;

o

Os resíduos das uvas como películas, grainhas e engaços são retirados dos
equipamentos logo após a sua utilização;

o

É feita a trasfega das borras para depósitos específicos com a respetiva
identificação, para posterior recolha por empresas de destilação e produção
de aguardente;

o

O armazenamento de lixo, materiais de embalagens, entre outros é feito em
contentores adequados, com identificação e fechados na parte exterior das
instalações, para minimizar os riscos de contaminação. As embalagens de
produtos fitofármacos são recolhidas pela empresa fornecedora;

•

Controlo de pragas:

Um grande problema no setor alimentar é a presença de roedores, pois ambientes como
as adegas, onde se encontram refúgios e muito alimento, propiciam as condições para
reprodução desses animais. A presença de tais animais traz riscos a segurança
alimentar, pois eles podem ser transmissores de doenças como a leptospirose.
Na Adega do Casal da Manteiga o controlo de pragas é feito por uma empresa
contratada, com a colocação de iscos em locais considerados estratégicos para impedir
a entrada de roedores. A empresa externa realiza periodicamente visitas ao local com
acompanhamento de um funcionário da adega, ao final de tais vistorias é entregue um
relatório onde são especificadas eventuais anomalias, o estado dos iscos e evidências
de pragas. A adega possui um mapa de controlo das zonas de aplicação dos iscos que
faz parte da IT de controlo de pragas no âmbito do SGQ. A Figura 8 apresenta o mapa
de controlo de pragas.
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Figura 8: Mapa do controlo de pragas (Fonte: arquivos da Adega do Casal da Manteiga)

•

Limpeza e desinfeção:

O programa de limpeza é constituído por duas operações que apesar de distintas são
complementares: a limpeza e a desinfeção (Perdigão, 2016). A limpeza é a retirada de
partículas que podem impedir a ação de desinfetantes como resíduos de alimentos,
solos, entre outros. A desinfeção tem por objetivo eliminar ou reduzir a níveis aceitáveis
a presença de microrganismos no ambiente. Pode ser feita por meios físicos e/ou
químicos. É de extrema importância realizar o enxaguamento das superfícies após a
desinfeção para eliminar os resíduos de detergentes utilizados.
A Adega do Casal da Manteiga possui um plano de higienização que faz parte da
documentação do SGQ e se aplica também a esse PPRs e está descrito no Quadro 17
no Anexo 3. O dito plano descreve as superfícies a serem limpas, os produtos e a
metodologia empregados, o tempo de contato e de enxaguamento, assim como a
periodicidade recomendada para execução do plano de acordo com área.
Os materiais que entram em contato direto com as uvas, o mosto e o vinho passam pelo
processo de higienização antes e depois de serem utilizados, para eliminar o risco de
contaminações microbiológicas.
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•

Controlo da qualidade da água:

A água utilizada na Adega para execução dos trabalhos, é potável e de origem
Municipal. O controlo da qualidade da água de rede pública é da responsabilidade da
SMAS (Serviços Municipais de Água e Saneamento) de Cascais.
•

Manutenção da cadeia de frio:

O controlo da temperatura da fermentação e armazenamento dos vinhos é muito
importante para a qualidade do produto final. O ambiente da adega propicia uma
temperatura média constante, não sendo necessário o uso de refrigeração ambiente.
As cubas possuem sistema de refrigeração para manutenção da temperatura no
processo de fermentação, tal sistema é vistoriado periodicamente para garantir o correto
funcionamento e ao longo do período fermentativo é feito o controlo da temperatura,
para garantir a eficácia do sistema.
•

Higiene e saúde do pessoal:

Os manipuladores dos alimentos constituem possíveis fontes de contaminação dos
mesmos. Uma das causas mais comuns das doenças de origem alimentar é a falta de
higiene pessoal.
A falta de higiene das mãos desempenha um papel importante na transmissão de
doenças infeciosas (Perdigão, 2016). É essencial que os manipuladores dos alimentos
lavem corretamente as mãos e os antebraços com bactericidas e efetuem a escovagem
das unhas sempre que mudarem de roupa, antes de iniciar tarefas na vinificação,
estabilização e linha de engarrafamento, após fumar e comer, após a utilização das
instalações sanitárias, após a manipulação de desperdícios, lixos e materiais
contaminados (Regulamento (CE) nº 852/2004).
Na Adega do Casal da Manteiga os funcionários usam fardas e calçados adequados
para o trabalho, os quais devem ser usados apenas na adega durante o horário de
trabalho, para isso a adega conta com vestiários equipados com cacifos individuais para
cada colaborador guardar seu material individual e vestir-se. A lavagem das fardas é da
responsabilidade do funcionário, assim como a notificação se algum item não estiver
em condições de ser utilizado para ser substituído pela empresa.
Além das condições de higiene diárias a saúde dos colaboradores também é um fator
importante para não haver contaminações aos produtos alimentares. Para garantir a
aptidão dos funcionários são realizados exames periódicos.
•

Formação em segurança alimentar:

A formação é um pré-requisitos extremamente importante para implementação de
sistemas de segurança alimentar, pois a conscientização e qualificação dos
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colaboradores é determinante para o alcance dos objetivos de qualidade e segurança
alimentar.
Além das ações de formação proporcionadas pela CMO a todos os funcionários da
Adega acerca das suas funções, o responsável pela Adega fornece continuamente
formação aos colaboradores e motiva-os para a prática dos conhecimentos adquiridos.
A motivação contínua dos trabalhadores para a prática das informações transmitidas é
fundamental para a mudança de comportamento em relação à segurança alimentar
(Perdigão, 2016).

3.2.2. Elaboração e implementação do HACCP
O plano do HACCP da Adega do Casal da Manteiga foi elaborado em 2016, mas
recentemente que as medidas para sua revisão e implementação foram efetivadas.
Apresenta-se nessa seção o trabalho que foi e está sendo realizado, incluindo os
parâmetro e considerações utilizadas para chegar ao plano HACCP.
Para elaborar o plano do HACCP e posteriormente implementá-lo é preciso seguir uma
série de etapas como foi referido anteriormente na pesquisa bibliográfica.

3.2.2.1. Definir o âmbito do plano HACCP
A Adega do Casal da Manteiga é uma empresa de setor alimentar no segmento da
produção de vinhos, na qual se elaborou o presente plano de HACCP para identificar
os perigos na linha de produção do vinho e ser possível extingui-los ou minimizá-los até
níveis aceitáveis dentro dos padrões de qualidade requeridos legalmente e pelo
consumidor.

3.2.2.2. Constituir a equipa do plano HACCP
Como referido anteriormente na pesquisa bibliográfica, a equipa de HACCP deve conter
elementos de todas as áreas da empresa com conhecimento e formação necessários
para desenvolver o plano, de forma eficaz.

3.2.2.3. Descrever o produto e suas matérias-primas
O Vinho de Carcavelos produzido na Adega do Casal da Manteiga, como explicado
anteriormente nesse trabalho, é um vinho com características particulares e diversas
regras para sua produção desde a vinha até o tempo de envelhecimento em garrafa.

3.2.2.4. Identificar o uso pretendido do produto
O Vinho de Carcavelos, como outros vinhos generosos possui açúcar residual, sendo
assim classificado como um vinho doce, sugere-se o seu consumo, para uma melhor
apreciação de suas características, como aperitivo ou digestivo. Acompanha muito bem
doces como chocolates e doces de ovos típicos de Portugal. Sua temperatura ideal de
serviço é de 8 ºC a 10 ºC.

29

FCUP
Implementação de Sistemas de Segurança Alimentar na Adega do Casal da Manteiga, Região Vitivinícola de Carcavelos

3.2.2.5. Elaborar o fluxograma de fabrico
Foi elaborado um fluxograma da produção do Vinho de Carcavelos na Adega do Casal
da Manteiga, com todas as etapas necessárias para se chegar ao produto final com
ambas as tecnologias de produção, que são a bica aberta e a maceração pelicular. A
Figura 9 ilustra o fluxograma desenvolvido no âmbito do plano do HACCP.

Figura 9: Fluxograma de produção dos Vinhos de Carcavelos (Fonte: Perdigão, 2016)
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3.2.2.6. Confirmar in loco o fluxograma
Após a elaboração do fluxograma de produção do Vinho de Carcavelos, o mesmo foi
verificado passo a passo na adega durante a realização de cada etapa. Concluiu-se que
o fluxograma esta condicente com o que era executado na adega.

3.2.3. Identificação de perigos associados a cada etapa
É importante entender onde e de que forma os perigos podem entrar em contato com o
produto, isto é, identificar quais práticas ou eventos podem ocasionar uma
contaminação. Para isso foram identificados todos os possíveis perigos ao longo do
processo, desde a chegada de matérias primas até a liberação do produto final.
Os perigos foram classificados quanto a sua origem biológica ou física ou química e
seus níveis de aceitação foram listados conforme as normas e legislações vigentes.
Através da análise dos perigos listados foram assinalados aqueles cuja a eliminação ou
diminuição a níveis aceitáveis é essencial. É importante lembrar que apenas os perigos
cuja significância for classificado com valor igual ou superior a 3 serão levadas à árvore
de decisão, pois esses são os considerados como PCC pela Matriz de significância de
riscos (Quadro 3). O Quadro 5 resume os tipos de perigos e seus respetivos níveis de
aceitação.
Quadro 5 – Identificação dos perigos e seus níveis de aceitação
Tipo de perigo

Exemplos de perigos

Níveis de Aceitação

Biológico

Microrganismos e insetos

Ausentes

Físico

Presença de plásticos, metal,
vidros, adornos pessoais, etc

Ausentes
150 mg/L: Vinhos tintos contendo
até 4 g/L de açúcares redutores
200 mg/L: Vinhos brancos
contendo até 4 g/L de açúcares

SO2

redutores
300 mg/L: Vinhos brancos e tintos

Químico

contendo mais de 4 g/L de
açúcares redutores
400 mg/L: Vinhos brancos doces
Resíduos de produtos químicos

Ausentes

Agentes de colagem

Ausentes
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Os seguintes fatores foram considerados para análise dos perigos:
•

A probabilidade de ocorrência dos perigos identificados e a gravidade dos seus
efeitos para a saúde dos consumidores, diferenciando os que atingem a
qualidade do produto do que atingem a saúde do consumidor;

•

A avaliação qualitativa da ocorrência dos perigos;

•

A sobrevivência ou proliferação de microrganismos;

•

A presença de toxinas, substâncias químicas ou agentes físicos no produto.

Um conjunto de medidas preventivas para eliminar ou minimizar os efeitos ou a
probabilidade de ocorrência a níveis aceitáveis, foram implementadas para cada um dos
perigos identificados.
Os Quadros 6 a 14 a seguir apresentam os perigos identificados, causas, riscos,
severidade e medidas preventivas referentes ao plano de HACCP.
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Quadro 6 – Análise de perigos na receção de produtos vínicos (uva, mosto e vinho)
Tipo de Perigo

Identificação do Perigo
Presença de metais pesados
(Ex.: Chumbo, Zinco,
Mercúrio, etc)

Causas

Medidas Preventivas

Análise do Perigo

Exposição a solos
contaminados

Análise anual em laboratório

Segurança do consumidor

Presença de pesticidas e
fungicidas

Não cumprimento de
boas práticas agrícolas

Presença de Ocratoxina A
metabolito secundário das
espécies Aspergillus sp. e
Penicillium sp.

Falha na proteção
fitossanitária das uvas

Resíduos de produtos de
higienização nos matérias
que entram em contato direto
com o vinho

Falha na execução da
higienização
(enxaguamento
insuficiente)

Químico

Físico

Biológico

Presença de corpos
estranhos como folhas da
videira, pedaços de
ferramentas do processo de
vinificação, etc.
Contaminações durante o
transporte e/ou contato com
equipamentos

Revisão anual dos fungicidas e
pesticidas utilizados baseada
na lista dos produtos
aprovados
Formação dos colaboradores
para correta utilização dos
fitofármacos
Agilizar o transporte das uvas
parar adega com higienização
das caixas para transporte de
acordo com o plano de
higienização
Execução correta do
procedimento de higienização
Controlo da ausência de
resíduos químicos ao fim do
enxaguamento

Segurança do consumidor

Segurança do consumidor

Qualidade do produto

Falhas no transporte e
prática de fabrico da
empresa

Formação dos funcionários
Maior nível de atenção no
tapete de escolha

Segurança do consumidor

Equipamentos com
higienização deficiente

Controlo dos processos de
higienização

Qualidade do produto
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Quadro 7 – Análise de perigos na receção de produtos enológicos
Tipo de Perigo

Identificação do Perigo

Causas

Químico

Metais pesados

Origem no fornecedor

Biológico

Microrganismos
patogénicos

Origem no fornecedor

Medidas Preventivas
Exigência de certificados
de conformidade do
fornecedor e certificado
de análise dos
constituintes do produto
Exigência de certificados
de conformidade do
fornecedor e certificado
de análise dos
constituintes do produto

Análise do Perigo
Segurança do consumidor

Segurança do consumidor
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Quadro 8 – Análise de perigos na receção de materiais de embalagem
Tipo de Perigo

Identificação do
Perigo

Causas

Medidas Preventivas

Análise do Perigo

Rolhas (2,4,6Tricloroanisol)

Origem no fornecedor
devido a compostos de
um tratamento
antifúngico à base de
cloro na cortiça

Declaração do fornecedor relativo ao
controlo do composto 2,4,6-Tricloroanisol
Armazenamento das rolhas em sacos com
atmosfera de SO2 para evitar
recontaminação do produto final
Realização de prova organolética das
rolhas sempre que cheguem novos lotes

Qualidade do produto

Origem no fornecedor

Exigência de certificados de conformidade
do fornecedor com garantia de isenção de
transferência de metais pesados

Segurança do consumidor

Químico

Físico

Biológico

Contaminações por
metais pesados em
cápsulas de PilferProof
Presença de
partículas de vidro
nas garrafas

Origem no fornecedor
e/ou falhas durante o
transporte

Exigência de certificados de conformidade
do fornecedor
Enxaguamento eficiente das garrafas
Declaração do fornecedor relativo ao
controlo do microbiológico
Realização de prova organolética das
rolhas sempre que cheguem novos lotes

Segurança do consumidor

Contaminações
microbiológicas nas
rolhas

Origem no fornecedor

Contaminações
microbiológicas nas
cápsulas de PilferProof

Origem no fornecedor

Exigência de certificados de conformidade
do fornecedor com garantia de controlo
microbiológico

Qualidade do produto

Contaminações
microbiológicas e/ou
presença de insetos
em garrafas

Falha na palete, plástico
com buracos e/ou
garrafas partidas

Paletes envolvidas por plásticos
Realizar despaletização apenas antes do
engarrafamento
Garantir enxaguamento correto das
garrafas

Qualidade do produto

Qualidade do produto
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Quadro 9 – Análise de perigos na receção da água
Tipo de Perigo
Químico
Biológico

Identificação do Perigo
Contaminação por metais pesados
e/ou pesticidas
Presença de microrganismos
patogénicos

Causas
Contaminação na rede
pública
Contaminação da rede
pública

Medidas Preventivas
Análise efetuadas por
laboratório acreditado
Análise efetuadas por
laboratório acreditado

Análise do Perigo
Segurança do consumidor
Segurança do consumidor

Quadro 10 – Análise de perigos durante a preparação, armazenagem e loteamento
Tipo de Perigo

Identificação do Perigo

Causas

Resíduos de produtos de
higienização em filtros,
mangueiras e depósitos

Falha na higienização
devido a enxaguamento
insuficiente

Adição de SO2

Falha na quantidade
adicionada, sendo acima
dos limites legais

Físico

Partículas da membrana do
filtro

Passagem de vinhos aos
filtros

Biológico

Contaminação microbiológica
nos equipamentos

Falha no enxaguamento

Químico

Medidas Preventivas
Realização correta do
procedimento de higienização com
controlo final do enxaguamento
para certificar a ausência de
produtos químicos
Análise do Sulfuroso livre na
receção do vinho, durante a
preparação de lotes e antes do
engarrafamento
Teste de limpidez através da
verificação de mais de 1 garrafa
Controlo das higienizações
realizadas para garantir a
periodicidade recomendadas das
mesmas
Análises microbiológicas para
garantir a eficácia das
higienizações

Análise do Perigo
Segurança do consumidor

Segurança do consumidor
Qualidade do produto

Qualidade do produto
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Quadro 11 – Análise de perigos no engarrafamento
Tipo de Perigo

Identificação do Perigo

Causas

Presença de particular estranhas
como insetos

Falha no controlo do
fornecedor

Presença de partículas estranhas
como vidro

Falha no controlo do
fornecedor e/ou falha no
transporte e
acondicionamento da palete

Físico

Medidas Preventivas
Correta higienização das
garrafas no fornecedor e na
entrada da linha
Correta higienização das
garrafas no fornecedor e na
entrada da linha

Análise do Perigo
Qualidade do produto

Segurança do consumidor

Quadro 12 – Análise de perigos na linha de produção: máquina de lavar garrafas
Tipo de Perigo

Identificação do Perigo

Causas

Químico

Resíduos de produtos de
higienização

Falha na higienização devido
a enxaguamento insuficiente

Presença de partículas
estranhas como insetos

Falha no controlo do
fornecedor

Presença de partículas
estranhas como vidro

Falha no controlo do
fornecedor e/ou falha no
transporte e
acondicionamento da palete

Correta higienização das garrafas
no fornecedor e na entrada da
linha

Segurança do consumidor

Falha na higienização

Limpeza da máquina uma vez por
semana
Análise microbiológica das
garrafas

Qualidade do produto

Físico

Biológico

Contaminações
microbiológicas

Medidas Preventivas
Realização correta do
procedimento de higienização com
controlo final do enxaguamento
para certificar a ausência de
produtos químicos
Correta higienização das garrafas
no fornecedor e na entrada da
linha

Análise do Perigo
Segurança do consumidor

Qualidade do produto
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Quadro 13 – Análise de perigos na linha de produção: máquina de encher
Tipo de Perigo

Identificação do Perigo

Causas

Físico

Presença de vidros

Quebras de garrafas por
explosão ou não durante
o enchimento

Biológico

Contaminações
microbiológicas

Falha da desinfeção
Mau funcionamento dos
filtros de membrana

Medidas Preventivas
Manutenção do
equipamento
Análise de garrafa
retirada aleatoriamente
após explosão
Análise microbiológica
Análise dos filtros de
membrana

Análise do Perigo
Segurança do consumidor

Qualidade do produto

Quadro 14 – Análise de perigos na linha de produção: máquina de rolhar
Tipo de Perigo

Identificação do Perigo

Causas

Físico

Presença de vidros

Quebra de garrafas

Biológico

Contaminações
microbiológicas

Rolha contaminada

Medidas Preventivas
Manutenção do
equipamento
Análise de garrafa
retirada aleatoriamente
após explosão
Manutenção da máquina
Análise microbiológica às
rolhas

Análise do Perigo
Segurança do consumidor

Qualidade do produto
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3.2.4. Análise dos perigos significativos e identificação de PCCs
Para identificar corretamente os PCCs é preciso aplicar todas as medidas preventivas
primeiro. A combinação da probabilidade do risco e da severidade apresentadas no
Quadro 3 estimam a significância do risco e a probabilidade da ocorrência de um perigo.
A empresa considerou que os perigos com nível de significância maiores ou igual a 3
deveriam ser levados a árvore de decisão.
Além do critério acima referido foram levados a árvore de decisão todos os perigos que
afetam a segurança do consumidor conforme o Codex Alimentarius determina. Os
demais perigos classificados como risco da qualidade do produto não foram analisados
na árvore de decisão, por não apresentar perigo para o consumidor e possuírem
medidas preventivas.
O Quadro 15 resume a análise dos perigos feita na Adega do Casal da Manteiga e os
PCCs identificados durante esse processo.
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Quadro 15 – Identificação e análise de perigos: P/S: probabilidade/severidade, S: Sim, N: Não, F: perigo físico, Q: perigo químico, B: perigo
biológico.
Avaliação do perigo
Etapa

Tipo de
Perigo

P/S

Risco

Árvore de Decisão
Perigos Identificados

de

Medidas preventivas de
controlo

Medidas

Q1

Q2

Q3

Q4

Gestão
de

F

2/1

2/N

Q

1/2

2/N

B

1/1

1/N

Presença de corpos estranhos

Inspeção visual no tapete de
escolhas

Contaminação com resíduos de

Deteção de resíduos ao final

produtos de higienização

do processo de higienização

Contaminação por
microrganismos

S

N

N

-

PPR

S

N

S

S

PPR

S

N

S

S

PPR

S

N

N

-

PPR

Seguimento do plano de
higienização; inspeção visual
no tapete de escolhas
Verificação e inspeção visual

agamento

Desengace/esm

Receção das uvas

Controlo

do equipamento antes da sua
F

2/1

2/N

Presença de corpos estranhos

utilização, manutenção
preventiva do equipamento,
formação do pessoal
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Correta execução do plano
Q

1/2

2/N

Contaminação com resíduos de

de higienização com

produtos de higienização

verificação da ausência de

S

N

N

-

PPR

S

N

S

S

PPR

S

S

-

-

resíduos ao final do processo
B

B

pH

Correção do

Adição SO2

Q

B

1/1

1/3

1/2

1/1

1/N

3/S

2/N

1/N

Contaminação por
microrganismos
Contaminação por aplicação de
doses elevadas de SO2

Correta execução do plano
de higienização
Formação do pessoal
Cumprimento dos níveis
legais de sulfito residual
admissível

Desenvolvimento de

Cumprimento dos níveis

microrganismos por aplicação

legais de sulfito residual

de doses insuficiente de SO2

admissível

Desenvolvimento de

Adição de ácido tartárico por

microrganismos por aplicação

técnico responsável com

de dose insuficiente de ácido

cumprimento dos limites

tartárico ao mosto/vinho

legais

PCC1
S

S

-

-

S

N

N

-

PPR

S

N

N

-

PPR

Prensagem

Verificação e inspeção visual
do equipamento antes da sua
F

2/1

2/N

Presença de corpos estranhos

utilização, manutenção
preventiva do equipamento,
formação do pessoal
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Correta execução do plano
Q

1/2

2/N

Contaminação com resíduos de

de higienização com

produtos de higienização

verificação da ausência de

S

N

N

-

PPR

S

N

S

S

PPR

S

N

N

-

PPR

S

N

N

-

PPR

S

N

S

S

PPR

resíduos ao final do processo
Correta execução do plano
B

1/1

1/N

Contaminação por
microrganismos

de higienização
Formação do pessoal
Adição de SO2 por técnico
responsável

Fermentação alcoólica em depósito de inox

Verificação e inspeção visual
do equipamento antes da sua
F

2/1

2/N

Presença de corpos estranhos

utilização, manutenção
preventiva do equipamento,
formação do pessoal
Correta execução do plano

Q

1/2

2/N

Contaminação com resíduos de

de higienização com

produtos de higienização

verificação da ausência de
resíduos ao final do processo
Correta execução do plano

B

2/1

2/N

Contaminação por

de higienização

microrganismos

Controlo de temperatura e
pH durante a fermentação
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Verificação e inspeção visual
do equipamento antes da sua
F

1/2

2/N

Presença de corpos estranhos

utilização, manutenção

S

N

N

-

PPR

S

N

N

-

PPR

S

N

S

S

PPR

S

N

N

-

PPR

preventiva do equipamento,
formação do pessoal
Trasfega

Correta execução do plano
Q

1/2

2/N

Contaminação com resíduos de

de higienização com

produtos de higienização

verificação da ausência de
resíduos ao final do processo
Correta execução do plano

B

1/1

1/N

Contaminação por
microrganismos

de higienização
Controlo do tempo e
arejamento durante o
processo
do equipamento antes da sua

limpo

Passagem a

Verificação e inspeção visual
F

1/2

2/N

Presença de corpos estranhos

utilização, manutenção
preventiva do equipamento,
formação do pessoal
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Correta execução do plano
Q

1/2

2/N

Contaminação com resíduos de

de higienização com

produtos de higienização

verificação da ausência de

S

N

N

-

PPR

S

N

S

S

PPR

S

N

N

-

PPR

S

N

N

-

PPR

S

N

S

S

PPR

resíduos ao final do processo
Correta execução do plano
B

1/1

1/N

Contaminação por

de higienização

microrganismos

Adição de SO2 por técnico
responsável
Verificação e inspeção visual

Envelhecimento em madeira

do equipamento antes da sua
F

1/2

2/N

Presença de corpos estranhos

utilização, manutenção
preventiva do equipamento,
formação do pessoal
Correta execução do plano

Q

1/2

2/N

Contaminação com resíduos de

de higienização com

produtos de higienização

verificação da ausência de
resíduos ao final do processo

Contaminação por
B

1/1

1/N

microrganismos devido à falha
na higienização

Correta execução do plano
de higienização
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1/1

1/N

Contaminação por

Controlo do tempo e do

microrganismos devido ao

arejamento durante trasfega

arejamento não controlado

Tratamento com SO2

S

N

S

S

PPR

S

N

N

-

PPR

S

N

N

-

PPR

S

N

S

S

PPR

Verificação e inspeção visual
do equipamento antes da sua

Realização do lote

F

2/1

2/N

Presença de corpos estranhos

utilização, manutenção
preventiva do equipamento,
formação do pessoal
Correta execução do plano

Q

1/2

2/N

Contaminação com resíduos de

de higienização com

produtos de higienização

verificação da ausência de
resíduos ao final do processo

B

1/1

1/N

Contaminação por
microrganismos

Correta execução do plano
de higienização
Dos equipamentos
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Manutenção preventiva do
filtro, substituição das placas
sempre que necessário,
F

1/3

3/S

Presença de corpos estranhos

utilização de placas de filtro
com diâmetro adequado

S

S

-

-

PCC2

S

N

S

S

PPR

S

N

S

S

PPR

S

S

-

-

PCC3

Inspeção visual do
equipamento antes da
Filtração

utilização
Correta execução do plano
Q

1/2

2/N

Contaminação com resíduos de

de higienização com

produtos de higienização

verificação da ausência de
resíduos ao final do processo
Correta execução do plano
de higienização

B

1/1

1/N

Contaminação por

Utilizar placa de filtro com o

microrganismos

diâmetro correto capaz de
retirar resíduos de

amento

Engarraf

microrganismos
F

1/2

2/N

Presença de corpos estranhos
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Verificação e inspeção visual
Q

1/2

2/N

Contaminação com resíduos de
produtos de higienização

do equipamento antes da sua
utilização, manutenção

S

N

N

-

PPR

S

N

S

S

PPR

S

N

N

-

PPR

preventiva do equipamento,
formação do pessoal

Contaminação por
microrganismos devido à falha
1/1

1/N

na higienização de garrafas e/o
problemas na máquina de
enchimento

Correta execução do plano
de higienização com
verificação da ausência de
resíduos ao final do processo
Correta execução do plano

B

1/1

1/N

Contaminação por

de higienização

microrganismos desenvolvidos

Controlo do tempo de

devido a presença de altos

enchimento

níveis açúcar residual

Evitar a entrada de oxigênio

fermentescíveis

Fechar corretamente as
garrafas
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3.2.5. Análise de PCC
Em seguimento da identificação dos PCCs do processo de produção do Vinho de
Carcavelos foram determinados valores ideais ou limites críticos. O Quadro 16
apresenta tais valores e as medidas de controlo para verificação do estado dos perigos
apontados e as ações corretivas necessárias quando ocorrem desvios aos limites
críticos estabelecidos de cada perigo. As ações de correção deste plano de HACCP
englobam vários níveis desde a total rejeição do produto final, como segregação de
unidades identificadas como fora da conformidade, higienização, manutenção de
equipamentos e/ou paragem do processo, entre outras que sejam avaliadas como
necessárias para cenários específicos.
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Etapa

Quadro 16 – Plano de controlo dos PCCs da Adega do Casal da Manteiga
Perigo identificado

LCC PCC

Monitorização
Método

Frequência

Ações corretivas
Responsável

Método

Frequência

Responsável

Controlo das
Contaminação
aplicação de
doses elevadas de
SO2

aplicação
PCC1

química por

de SO2 para
Limite legal

Adição de SO2

quantidades

Análise de
SO2 após
cada
aplicação

Ao longo do

Isolamento

processo de

dos produtos

produção

Técnico

com SO2

Sempre que

Técnico

especializado

acima dos

necessário

especializado

Antes do

limites

engarrafamento

permitidos
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Filtração

copos estranhos e
impurezas devido
a falha no
funcionamento do
filtro

PCC2

Presença de

Ausência de corpos estranhos

Verificação da
integridade

Substituir os

dos filtros e do

filtros com

tamanho dos

poros

poros

danificados

Realização de
análises de
amostras do

Antes e após a
filtração de cada
lote

Técnico

Realizar

Sempre após

Técnico

especializado

novas

a filtração

especializado

filtrações até

vinho filtrado

o vinho se

para confirmar

apresentar

a ausências

dentro da

de corpos

conformidade

estranhos
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Controlo dos

resíduos químicos
e corpos
estranhos dentro
da garrafa

produtos em

de
PCC3

microrganismos,

Ausência de resíduos

Engarrafamento

Presença de

Retirada de

procedimentos
higienização

Ao longo do

das garrafas,

processo do

controlo visual

engarrafamento

e
microbiológico
das garrafas

não
Técnico

conformidade,

Sempre que

Técnico

especializado

higienização

necessário

especializado

de
equipamentos
e garrafas
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4. Análise Crítica e Conclusão
A segurança alimentar vem ganhando cada vez mais importância na visão do
consumidor, alterando seu comportamento de escolha, compra e fidelização de
produtos. A aplicação de sistemas de segurança alimentar pelas empresas vai se
tornando cada dia mais imprescindível para garantir produtos que atendam as
expectativas do cliente. Além disso a legislação aplicável nessa categoria de produtos
também tem vindo a aumentar para garantir a preservação da saúde dos consumidores.
Tais factos tornam a realização de estudos nessa área cada vez mais importantes.
A CMO que coordena o Projeto da Vinha e do Vinho Villa Oeiras se mostra
comprometida na implementação desses sistemas de segurança alimentar na Adega
do Casal da Manteiga para garantir a expedição de um produto de qualidade e confiável
para o consumidor. Tal comprometimento é essencial para o sucesso da implementação
de sistemas como o SGQ e HACCP, não apenas da administração da empresa, como
de todo o quadro de funcionários.
Os sistemas que estão a ser implementados na adega se completam visto que a
documentação de controlo do SGQ é aplicável para o controlo de medidas preventivas
e PCCs do plano do HACCP, como plano de higienização e manutenção de
equipamentos. Ambos os sistemas são importantes para alcançar um excelência de
produção e segurança alimentar, e garantir um produto que corresponda as
expectativas do consumidor.
No que diz respeito ao SGQ a documentação está desenvolvida faltando a seriação e
posterior aprovação pela administração. Após esses passos, poderá ser colocada em
prática no dia a dia da adega, para uniformizar e melhorar a execução dos processos
de produção do vinho. Toda a documentação está aberta a possíveis alterações e
adaptações conforme a necessidade futura.
Com relação ao plano do HACCP algumas melhorias estruturais já sugeridas no plano
original de 2016 ainda não conseguiram ser executadas e devem ser postas em prática
para alcançar o objetivo de excelência de produção, tais benfeitorias incluem aspectos
estruturais como as portas e janelas de materiais de difícil higienização e que permitem
a entrada de água nos ambientes de produção e armazenamento. Deveria ser
considerado um controlo melhor da humidade do ambiente para minimizar a ocorrência
de microrganismos como fungos. Em contrapartida, os planos de higienização e
manutenção da adega e de seus equipamentos se encontram bem estruturados e
operantes.
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Quanto aos PCCs encontrados no plano HACCP esses são os pontos críticos
esperados na realidade de uma adega, qua com todas as medidas do programa de prérequisitos em prática, são suficientes para garantir a produção segura dos vinhos. No
que se refere a linha de engarrafamento poderia ser feito uma revisão nesse ponto para
especificar no fluxograma de engarrafamento os pontos críticos de controlo encontrados
em cada etapa e assim trazer mais atenção dos colaboradores para tais passos.
Conclui-se que o objetivo do presente trabalho foi atingido, sendo possível não apenas
adquirir uma extensa quantidade de conhecimentos sobre segurança alimentar, como
auxiliar a adega no desenvolvimento da documentação necessária para uma produção
mais segura.
Trabalhos futuros podem ser desenvolvidos para testar a qualidade do produto final
após a aplicação dessas medidas de segurança e avaliar a visão do consumidor sobre
a marca após esse processo e uma maior divulgação do projeto.
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Anexo 1 – Plantas das adegas da Quinta do
Marquês
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Escritório/Laboratório

ea
Ár

de
en
ve
lhe
cim
en
to

Ár
ea

de
rea
eá
to
ra
en
fei
rra
cim
Ga elhe
v
en

de
vin
ific
aç
ão

Garrafeira

Ár
ea

ão
aç
ific
vin
de

Cozinha e casas

Área de

de banho

envelhecimento

Figura 10: Adega do Casal da Manteiga (Fonte: Câmara Municipal de Oeiras)

Figura 11: Adega do Palácio do Marquês de Pombal (Fonte: Câmara Municipal de Oeiras)
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Anexo 2 – Exemplo de IT e Modelo de Controlo da
Adega do Casal da Manteiga

Figura 12: Página 1 da Instrução de Trabalho (IT) de engarrafamento (arquivos da Adega do Casal da Manteiga)
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Figura 13: Página 2 da Instrução de Trabalho (IT) de engarrafamento (arquivos da Adega do Casal da Manteiga)
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Figura 14: Página 3 da Instrução de Trabalho (IT) de engarrafamento (arquivos da Adega do Casal da Manteiga)
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Figura 15: Modelo de controlo de engarrafamento (fonte: arquivos da Adega do Casal da Manteiga)
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Anexo 3 – Plano de Higienização da Adega do Casal da Manteiga
Quadro 17 – Plano de Higienização da Adega do Casal da Manteiga
Sector /
Equipamento

Operação

Produto

Todos os
equipamentos

Lavagem /
Desinfeção

Booster

Tubagens e
bombas

Lavagem

Tubagens e
bombas

Lavagem /
Desinfeção

Prensas

Lavagem

Prensas

Lavagem /
Desinfeção

Depósitos de
inox

Lavagem

Depósitos de
inox

Lavagem /
Desinfeção

Exterior dos
depósitos de
inox

Lavagem/
Desincrustação

VF4
Powerfoam

Esmagador

Lavagem

VF4
Powerfoam

Esmagador

Lavagem /
Desinfeção

VT6
Divosan
forte

Desengaçador

Lavagem

VF4
Powerfoam

VV10
Spraygrap
Liquid
VT6
Divosan
forte
VF4
Powerfoam
VT6
Divosan
forte
VV10
Spraygrap
Liquid
VT6
Divosan
forte

Valor de
referência
1 L de solução
em 100 L de
água
1 L de solução
em 100 L de
água
300 mL de
solução em 100
L de água
3 L de solução
em 100 L de
água
300 mL de
solução em 100
L de água
1 L de solução
em 100 L de
água
300 mL de
solução em 100
L de água
3 L de solução
em 100 L de
água
3 L de solução
em 100 L de
água
300 mL de
solução em 100
L de água
3 L de solução
em 100 L de
água

Água

Produto

250 L
100 L
50 L
250 L
100 L
50 L
250 L
100 L
50 L
250 L
100 L
50 L
250 L
100 L
50 L
250 L
100 L
50 L
250 L
100 L
50 L
250 L
100 L
50 L
250 L
100 L
50 L
250 L
100 L
50 L
250 L
100 L
50 L

2,5 L
1L
0,5 L
2,5 L
1L
0,5 L
750 mL
300 mL
150 mL
7,5 L
3L
1,5 L
750 mL
300 mL
150 mL
2,5 L
1L
0,5 L
750 mL
300 mL
150 mL
7,5 L
3L
1,5 L
7,5 L
3L
1,5 L
750 mL
300 mL
150 mL
7,5 L
3L
1,5 L

Características
do produto

T (ºC)

Tempo
Contacto

Detergente

Ambiente

20 min.

Sempre que
se justifique

10 min.

Detergente

Ambiente

10 min.

Sempre que
se justifique

10 min.

Desinfetante

Ambiente

10 min.

Sempre que
se justifique

10 min.

Detergente

Ambiente

15 min.

Antes
utilização

10 min.

Desinfetante

Ambiente

15min.

Antes e após
utilização

10 min.

Detergente

Ambiente

20 min.

Antes
utilização

10 min.

Desinfetante

Ambiente

20 min.

Antes e após
utilização

10 min.

Detergente

Ambiente

5 a 10 min.

Sempre que
se justifique

10 min.

Detergente

Ambiente

15min.

Antes
utilização

10 min.

Desinfetante

Ambiente

15min.

Antes e após
utilização

10 min.

Detergente

Ambiente

15min.

Antes
utilização

10min.

Periodicidade Enxaguamento
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Desengaçador Lavagem/Desinfeção

VT6
Divosan
forte
VV10
Spraygrap
Liquid
VT6
Divosan
forte

300 mL de
solução em 100
L de água
1 L de solução
em 100 L de
água
300 mL de
solução em 100
L de água
3 L de solução
em 100 L de
água
300 mL de
solução em 100
L de água
300 mL de
solução em 100
L de água
3 L de solução
em 100 L de
água

250 L
100 L
50 L
250 L
100 L
50 L
250 L
100 L
50 L
250 L
100 L
50 L
250 L
100 L
50 L
250 L
100 L
50 L
250 L
100 L
50 L

750 mL
300 mL
150 mL
2,5 L
1L
0,5 L
750 mL
300 mL
150 mL
7,5 L
3L
1,5 L
750 mL
300 mL
150 mL
750 mL
300 mL
150 mL
7,5 L
3L
1,5 L

Desinfetante

Ambiente

15min.

Antes e após
utilização

10 min.

Detergente

Ambiente

15min.

Sempre que
se justifique

10 min.

Desinfetante

Ambiente

15min.

Sempre que
se justifique

10 min.

Detergente

Ambiente

15min.

Antes
utilização

10 min.

Desinfetante

Ambiente

15min.

Antes e após
utilização

10 min.

Desinfetante

Ambiente

20 min.

Sempre que
se justifique

10 min.

Desinfetante

Ambiente

5 a 10min.

Sempre que
se justifique

10 min.

Filtros

Lavagem

Filtros

Lavagem/Desinfeção

Tapete de
escolha

Lavagem

Tapete de
escolha

Lavagem /
Desinfeção

Celhas e
baldes

Lavagem /
Desinfeção

Paredes e
pavimentos

Lavagem /
Desinfeção

VF4
Powerfoam

WC`s e
Cozinha

Lavagem /
Desinfeção

40 mL de
SIQ DS 130 solução em 10 L
de água

10 L

40 mL

Desinfetante

Ambiente

2 minutos

WC`s
Bancadas e
Loiças

Limpeza

20 mL de
solução em 10 L
de água

10 L

20 mL

Desinfetante

Ambiente

5 minutos

VF4
Powerfoam
VT6
Divosan
forte
VT6
Divosan
forte

Germisiq
MS Plus

2 vezes por
semana ou
sempre que
necessário
2 vezes por
semana ou
sempre que
necessário

10 min

10 min
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