
Serviços para a Indústria Alimentar

Análises Microbiológicas 
em Alimentos

As doenças de origem alimentar causadas por microrganismos 
patógenicos podem ter graves consequências para os 
consumidores e para as marcas alimentares. Para a proteção 
da saúde pública e para o cumprimento dos regulamentos 
de segurança alimentar, as análises de microrganismos 
potencialmente nocivos são cruciais.

Acha que está fazer tudo o que pode para garantir a segurança e 
qualidade de seus produtos e processos protegendo a sua marca 
e os seus clientes?



As análises microbiológicas exigem uma experiência significativa que normalmente não 
está disponível para a maioria dos produtores alimentares e, portanto, para minimizar 
o risco de contaminação cruzada é importante a escolha de um fornecedor de serviços 
laboratorial externo. A sua escolha do seu parceiro laboratorial é particularmente 
importante para garantir resultados precisos e confiáveis.

Trabalhar em toda a cadeia de fornecimento pressupõe um serviço analítico de última 
tecnologia  e cujos peritos estão constantemente alerta quanto à evolução das ameaças 
por microrganismos de origem alimentar.

A Intertek é um fornecedor líder de soluções de qualidade e segurança que serve uma grande variedade 
de indústrias em todo o mundo. De auditorias a inspecções, testes de qualidade e certificação, as pessoas 
Intertek são dedicados a agregar valor aos produtos e processos dos clientes, apoiando o seu sucesso 
no mercado global. Intertek tem a experiência, recursos e alcance global para apoiar os seus clientes 
através de sua rede de mais de 36.000 pessoas em mais de 1.000 laboratórios e escritórios em mais de 
100 países.

Visite www.intertek.pt/alimentos-agricultura
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A nossa solução

A partir de nossas instalações de laboratório state-
of-the-art, os nossos microbiologistas de testam 
toda a gama de microrganismos potencialmente 
nocivos de origem alimentar, incluindo patógenos 
como Salmonella, E. coli e Listeria, juntamente 
com organismos de deterioração, tais como a 
bolores e leveduras. 

O nossos especialistas também pode desenvolver e 
realizar testes de prazo de validade e de stress para 
os seus produtos. Ao garantir que os produtos 
são seguros, assim que chegaram ao mercado, 
os nossos serviços analíticos ajudam a determinar 
se o alimento é seguro para consumir e livre 
de microorganismos; testando o ciclo de vida 

completo do produto incluindo após a abertura da 
embalagem.

Podemos analisar o produto em condições 
“normais”, utilizando uma modelagem preditiva 
comumente referida como teste direto. Mas 
também podemos realizar testes indiretos, por 
exemplo testes de vida de prateleira acelarados que 
envolvem produtos armazenados atemperaturas 
mais elevadas do que a temperatura normal. 

Na Intertek, estamos constantemente a rever e 
actualizar as nossas metodologias de teste para 
manter o ritmo com a evolução das ameaças 
representadas pelos microorganismos de origem 
alimentar. Isto garante-lhe que entrega produtos 
seguros e de qualidade aos seus clientes.

Os benefícios que obtém

A Intertek é um parceiro de confiança para 
este serviço crítico. Com a nossa experiência, 
especialização e instalações de ponta, pode garantir 
que os seus clientes e marcas estão protegidos, e 
que cumpre integralmente com todas as normas 
de segurança alimentar relevantes. 

• Os nossos serviços de testes microbiológicos 
são parte de uma rede global de instalações de 
testes alimentares.

• Juntamente com a nossa experiência analítica, 
oferecemos apoio no dia-a-dia, consultadoria e 

formação.

• Combinamos experiência local com talento 
e classe mundial, podendo ajudá-lo na 
interpretação dos regulamentos nacionais e 
internacionais. 

• Os nossos especialistas podem fornecer 
resultados confiáveis, com tempos de resposta 
rápidos, essenciais para a manutenção dos seus 
padrões e credibilidade. 

• Realizamos auditorias de higiene e ajudá-lo a 
para cumprir com o HACCP (Análise de Perigos 
e Pontos Críticos de Controlo).

Acompanhamos todo o proceso

Na Intertek, é a nossa única missão fornecer não 
só o one-stop-shop que você procura para todos 
os serviços de alimentação mas estabelecer uma 
parceria de confiança com o seu negócio - sempre 
agregando valor e aumentando a sua vantagem 
competitiva na indústria, com cada passo que 
damos juntos. 

Os testes microbiologicos são apenas uns de um 
conjunto de serviços que prestamos para garantir a 
segurança ea qualidade de seus produtos.

A nossa gama completa de análise de alimentos 
abrange serviços de microbiologia, vida de 
prateleira, OGM’s, autenticidade de alimentos, 
rotulagem nutricional, alérgenos e Legionella. 

O risco de contaminação não é exclusiva dos 
alimentos. Os nossos laboratórios da Intertek 
estão equipados para fornecer serviços de testes 
de microbiologia para uma gama de indústrias, 
incluindo produtos agrícolas, cosméticos, água, 
combustíveis, produtos farmacêuticos e muitos 
outros produtos e materiais.


