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RESUMO 

 
O trabalho buscou a validação da higienização operacional a seco na sala de cortes 

em um frigorifico de suínos. Atualmente, um dos maiores desafios para as empresas 

alimentícias é oferecer alimentos seguros e que não apresentem riscos à saúde do 

consumidor. Além de oferecer alimentos seguros as empresas buscam a redução 

dos custos e otimizar os processos de produção, na indústria frigorífica ocorre o uso 

elevado de água para atender aos padrões sanitários principalmente de higiene. 

Diante disso o presente trabalho apresenta a mudança no procedimento padrão de 

higienização operacional (PPHO) que passou a ser realizado a seco. Durante o 

desenvolvimento deste comprovou-se que a mudança de procedimento, não teve 

impacto ou descontrole no crescimento bacteriano e nem nos níveis de 

contaminação das superfícies para as análises realizadas ao longo do dia de 

produção, durante toda a semana em que foram realizados os testes.  Resultados 

parecidos com estes, foram demonstrados pela empresa em 2019, quando foi 

solicitado pela primeira vez o estudo. Como há linearidade nos resultados 

demonstrados, a empresa entende que pode ser alterado e atualizado o 

procedimento de higiene operacional da sala de cortes para que seja feita a limpeza 

do setor à seco, com posterior sanitização, sem prejuízo ao produto. 

 
Palavras chave: validação; higienização; operacional; a seco. 
 

 



 
 

ABSTRACT 

The work sought to validate the operational dry cleaning in the cutting room in a 

swine refrigerator. Currently, one of the biggest challenges for food companies is to 

offer safe food that does not pose risks to the of the consumer`s health, in addition to 

offering safe food, companies seek to reduce costs and optimize production 

processes. In the meatpacking, industry there is a high use of water to meet sanitary 

standards, especially hygiene. Therefore, the presents work presents the change in 

the standard operational sanitation procedure (PPHO), which is now performed dry. 

During the development of this, it was proven that the change of procedure had no 

impact or lack of control on bacterial growth or on the levels of contamination of the 

surfaces for the analyzes carried out throughout the production day, throughout the 

week in which the tests were performed. Similar results were by the company in 

2019, when the study was first requested. As there is linearity in the results shown, 

the company understands that the operational hygiene procedure of the cutting room 

can be changed and updated so that the sector can be dry-cleaned, with subsequent 

sanitization, without harming the product. 

 
Keywords: validation; sanitation; operational, dry. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho busca comprovar que a higienização operacional a seco pode 

oferecer as mesmas condições higiênico sanitárias da higienização convencional 

que utiliza água durante o processo, e desta forma, atender as legislações sanitárias 

vigentes, oferecendo aos consumidores um alimento seguro, além de otimizar o 

tempo de higienização e reduzir custos com água e tratamento de efluentes. 

Atualmente, um dos maiores desafios na oferta de alimentos é, oferecer 

alimentos seguros e que não apresentem riscos à saúde do consumidor. O conceito 

de segurança de alimentos é um indicativo de que o alimento fornecido é preparado 

de acordo com a finalidade e que não causará efeito adversos à saúde do 

consumidor final (ABNT 2006), sendo este, livre de qualquer contaminação 

(biológica, química ou física), objetivando a proteção e a preservação da saúde 

humana perante os riscos apresentados por possíveis contaminações presentes nos 

alimentos (WOJSLAW, 2014).  

O fornecimento de um alimento seguro ao consumidor envolve o 

conhecimento e uso de manipulação adequada, seguindo os princípios de Boas 

Práticas de Fabricação (BPF). As BPFs englobam os princípios e procedimentos 

fundamentais necessários à produção de alimentos com qualidade desejável. É 

importante utilizar práticas de higiene, em que medidas sanitárias devem ser 

seguidas e mantidas pelos estabelecimentos, as quais devem ser sempre aplicadas 

e registradas, sendo pré-requisitos para outros sistemas, em especial, a análise de 

perigos e pontos críticos de controle, o APPCC (LEVINGER, 2005). 

As superfícies e equipamentos do ambiente de desossa podem servir como 

fonte de contaminação cruzada para micro-organismos potencialmente patogênicos 

para os seres humanos e deteriorantes aos alimentos, tais como as enterobactérias 

sendo que algumas delas podem ser mesófilas e bactérias aeróbias (MOLINA et al., 

2010). 

A contaminação de carnes com micro-organismos deteriorantes ocorre a 

partir do ambiente e da manipulação durante abate e processamento. Uma carne 

deteriorada tem odor e sabor desagradáveis devido à formação de metabólitos 

durante o desenvolvimento dos micro-organismos. Estes metabólitos alteram as 
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características organolépticas da carne (FORSYTHE, 2013). Os nutrientes presentes 

nessas carnes são utilizados por micro-organismos e como resultado ocorre a 

formação da limosidade superficial, mudanças na coloração e aparecimento de odor 

e sabor desagradáveis (GOMIDE et al., 2013). 

O grupo de microrganismos mesófilos que tem como temperatura ótima para 

multiplicação entre 25ºC e 40ºC, temperatura mínima de 5ºC e temperatura máxima 

de 50ºC, podemos citar a Listeria monocytogenes como exemplo de microrganismo 

mesófilo. A sua presença excessiva no ambiente é indicador de falha no processo 

de higienização e pode favorecer a contaminação dos alimentos presentes na área 

de processamento e consequentemente sua deterioração (SALUSTIANO et al., 

2003). 

A Listeria sp é encontrada no meio ambiente e multiplica-se nos alimentos, 

mesmo nas temperaturas de refrigeração e são bactérias pouco competitivas. Sua 

importância na saúde pública refere-se por ser o agente responsável por várias 

epidemias de diarreia, podendo causar infecções graves, como meningite, 

encefalite, endocardite e pneumonia. Além disso, abortamento, morte fetal, 

nascimento prematuro, septicemia ou meningite neonatal pode ocorrer em gestantes 

(ACHESON, 1999). No Brasil, os casos de listeriose são subnotificados (BRITO et 

al., 2008). 

Segundo Alves; Ueno (2010), a contaminação das carnes pode provir de 

fontes intrínsecas do animal, dos manipuladores envolvidos no processamento ou 

das superfícies contaminadas dos equipamentos e utensílios que entram em contato 

com os alimentos. 

Na indústria frigorífica ocorre o uso elevado de água para atender aos 

padrões sanitários de higiene. A água é utilizada principalmente no consumo animal 

e lavagem dos mesmos; lavagem dos caminhões; lavagem de carcaças, vísceras e 

intestinos; movimentação de subprodutos e resíduos; limpeza e esterilização de 

facas e equipamentos; limpeza de pisos, paredes, equipamentos e bancadas; 

geração de vapor; e resfriamento de compressores (CETESB, 2006).   

De acordo com Brasil (2005), os procedimentos de higienização em 

estabelecimentos sob sistema de inspeção federal são contemplados por um 
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programa específico denominado Procedimentos Padronizados de Higienização 

Operacionais (PPHO), o qual deve implementar procedimentos de limpeza e 

sanitização que serão executados antes do início das operações (pré-operacionais) 

e durante as mesmas (operacionais). 

As empresas têm um custo muito elevado com tratamento de água para que 

possam ser usados nos processos produtivos e após a utilização precisam tratar de 

forma adequada para devolver ao meio ambiente. Com a aprovação do 

procedimento de higienização a seco e substituição do procedimento atual nos 

intervalos de almoço e janta a empresa terá uma redução no consumo de água e 

ainda terá menos gastos com o tratamento dos efluentes que serão gerados em 

menor quantidade. 

Diante disso justifica-se a opção de alterar o processo, buscando comprovar a 

eficácia da higienização operacional a seco com relação a níveis de contaminação 

microbiológica, e desta forma obter a aprovação e liberação do procedimento por 

parte da Inspeção Federal (SIF) para o setor de sala de cortes suínos de um 

frigorífico do vale do Taquari. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Validação das condições da higienização operacional a seco na sala de 

cortes em um frigorífico de suínos no vale do Taquari. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar as condições higiênico-sanitárias dos equipamentos e estruturas 

que entram em contato direto com o produto  

 Avaliar o nível de contaminação bacteriológica da sala de cortes ao longo 

do dia de trabalho após a realização do procedimento de limpeza 

operacional a seco e com água; 

 Comparar o tempo da higienização operacional de cada método; 

 Avaliar o consumo de água utilizado durante o processo de higienização; 

 Comparar a eficiência do procedimento de higienização operacional a seco 

e o que utiliza água; 

 A partir dos resultados obtidos submeter o procedimento à análise, 

aprovação e liberação do procedimento por parte da Inspeção Federal 

(SIF). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 HIGIENIZAÇÃO NA INDUSTRIA DE ALIMENTOS. 

Hoje, para as empresas que produzem alimentos um dos maiores desafios é 

produzir alimentos livres de qualquer tipo de contaminação microbiológica, química 

ou física que possa oferecer danos à sua saúde e uma das etapas de maior 

importância durante o processo produtivo é sem dúvida a higienização. 

Segundo Kuary (2017, p.17):  

[...] As operações de limpeza e sanitização na indústria alimentícia são 
fundamentais no controle higiênico-sanitário do processamento de 
alimentos, pois as condições de higiene das superfícies e dos ambientes de 
processamento dos alimentos são determinantes na qualidade do produto 
final. 
 
 

A higienização divide-se em duas etapas distintas: limpeza e sanitização 

(AQUINO; GERMANO; GERMANO, 2003). 

Segundo Andrade (2008), a limpeza tem como objetivo principal a remoção 

de resíduos orgânicos e minerais aderidos às superfícies, e o objetivo da sanitização 

é eliminar os microrganismos patogênicos e reduzir o número de microrganismos 

alteradores para níveis considerados seguros. 

Um programa adequado de higienização é dividido em duas etapas, a limpeza 

que tem como finalidade a remoção de sujidades, matéria orgânica e inorgânica. A 

segunda etapa é focada em desinfecção, com o objetivo de reduzir a carga 

microbiológica, já que mesmo após a limpeza alguns microrganismos permanecem 

viáveis (ANDRADE, PINTO, ROSADO, 2008).  

Conforme Kuary (2017, p.18):  

O objetivo da limpeza e sanitização de superfícies em contato com os 
alimentos é remover sujidades (nutrientes) que os micro-organismos 
utilizam para se desenvolver e eliminar os já presentes. É importante que o 
equipamento limpo seja mantido seco de modo a dificultar o 
desenvolvimento microbiano. 
 
 
 

Ainda conforme Kuary (2017, p.16): 
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No âmbito de competência do MAPA, a circular nº.272/1997, do 
Departamento de Inspeção de Produtos de origem Animal-DISPOA, 
estabeleceu a obrigatoriedade de implantação do programa PPHO para as 
indústrias exportadoras de carnes e produtos cárneos, leite e produtos 
lácteos, mel e produtos apícolas, nela se destacam as exigências quanto 
aos procedimentos pré-operacionais e operacionais executados 
diariamente” (Organizadora Arnaldo Yoshiter Kuary, limpeza e sanitização 
na indústria de alimentos). 

 

 No atual mundo globalizado busca-se cada vez mais conciliar produtividade 

com qualidade a partir da redução ou eliminação de desperdícios, defeitos e 

ineficiência durante o processo produtivo.  No mercado cada vez mais competitivo e 

com consumidores cada vez mais exigentes e conscientes de seus direitos, 

qualidade é sinônimo de sobrevivência da empresa (MENDONÇA, 2005). 

3.2 CONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS E INTOXICAÇÕES ALIMENTARES 

 

Segundo Brinques (2015, p.182) as fontes de contaminação 

[...] Da carne podem partir de várias origens, como material fecal, faringiano 
e fatores ambientais, como a microbiota presente em equipamentos mal 
higienizados. Esses fatores ocasionam a presença de bactérias, fungos e 
parasitas nas carcaças de todas as espécies destinadas ao consumo 
humano no final do processamento. 
 

Ainda conforme Brinques (2015, p.182) as  

[...] boas práticas de higiene e limpeza adequada do abatedouro auxiliam na 
redução dos níveis de contaminação. A contaminação por Salmonella é um 
grande problema para a indústria da carne suína, tendo em vista que o 
consumo de carne ou produtos derivados contaminados é o principal 
responsável pela ocorrência de gastrenterite humana, causada por esse 
agente. 

 
Possíveis falhas durante o procedimento ou se não for executado de forma 

adequada e eficiente podem causar muitos problemas para as indústrias e 

principalmente para os consumidores. Segundo o Manual integrado de vigilância, 

prevenção e controle de doenças transmitidas por alimentos (BRASIL, 2010) dentre 

estes as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) que podem ocorrer por 

infecção, intoxicação ou toxinfecção alimentar. 

Conforme Brinques (2015, p.28) Infecção alimentar é causada por   

 [...] Toxinas produzidas pelo microrganismo após o consumo do alimento, 
sendo, assim, necessária a ingestão de células viáveis. Os microrganismos 
envolvidos são: Salmonella, Shigella, Streptococcus, Vibrio, Proteus e 
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Pasteurella. Também devemos levar em consideração as infecções 
causadas por vírus. 
 

Ainda de acordo com Brinques (2015, p.27) Intoxicações Alimentares 

[...] ocorrem quando toxinas são ingeridas com o alimento, não sendo 
necessário ingerir microrganismos vivos, porque as próprias toxinas são 
responsáveis pelos sintomas. Os principais microrganismos causadores de 
intoxicações são: Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Aspergillus 
flavus, Clostridium perfringens e Bacillus cereus. 
 

De acordo com Brasil (2010, p.38) toxiinfecções são causadas por 
 

[...] micro-organismos toxigênicos, cujo quadro clínico é provocado por 
toxinas liberadas quando estes se multiplicam, esporulam ou sofrem lise na 
luz intestinal. Essas toxinas atuam nos mecanismos de secreção/absorção 
da mucosa do intestino. As infecções por Escherichia coli enterotoxigênica, 
Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Clostridium perfringens e Bacillus 
cereus (cepa diarreica) são exemplos clássicos.  
 

3.3 PROGRAMA PADRÃO DE HIGIENE OPERACIONAL (PPHO). 

 

O processo de higienização é dividido em duas etapas PPHO pré-operacional 

e PPHO operacional. O objetivo do Programa é prevenir a contaminação direta de 

produtos, com destaque às fontes de contaminação secundária ou cruzada de 

produtos como água não potável, evitar o contato com substâncias não alimentares, 

prevenir enfermidades dos manipuladores, fiscalizar higiene imprópria do 

estabelecimento e identificar objetos estranhos nos alimentos (FIGUEIREDO, 1999). 

Conforme Kuary (2017, p.16):  

O PPHO pré-operacional se refere aos procedimentos de limpeza e 
sanitização realizados antes do início das atividades no estabelecimento e o 
PPHO operacional inclui a limpeza e sanitização de equipamentos e 
utensílios durante a produção e nos intervalos entre turnos, inclusive nas 
paradas para descanso e almoço. 
 

De acordo com Klaic (2019) hoje as empresas buscam alternativas para 

otimizar esses processos de higienização sem que ocorra perdas na eficiência, que 

possam colocar em risco a saúde dos consumidores, segundo o autor uma 

alternativa é a higienização a seco do processo operacional que pode manter as 

condições higiênico sanitárias dentro dos padrões e além disso reduzir utilização de 

água e tempo de higienização otimizando o processo tendo em vista que o período 

disponível para higienização operacional é reduzido.  
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Conforme Klaic (2019) estudo realizado em um frigorifico na região noroeste 

do estado do Rio Grande do Sul em que foram comparados os processos de 

higienização operacional nos intervalo de produção o processo de higienização com 

a utilização de água consistiu no recolhimento dos resíduos, e posterior higienização 

com água quente com temperatura aproximada de 45ºC, realizando a esfrega 

manual com posterior sanitização aplicando solução de biguanida a 1,5%. Já o 

método em estudo sem utilização de água, consistiu na remoção dos resíduos com 

o auxílio de espátulas e pá e aplicação do sanitizante biguanida a 1,5%.  

Segundo Klaic (2019) durante o estudo foram coletadas amostras em pontos 

específicos nas cinco mesas da sala de cortes no procedimento normal de 

higienização operacional e no procedimento sem o uso da água, totalizando 90 

pontos amostrados (45 pontos no PPHO normal e 45 no PPHO sem o uso de água).  

As amostras foram coletadas através de swabs de superfície. Também realizou-se a 

pesquisa dos patógenos Listeria monocytogenes e Salmonella spp. Os resultados 

mostraram que as análises para coliformes totais e coliformes termotolerantes foram 

negativas em todas as amostras coletadas, independente de ocorrer ou não o uso 

da água no processo de higienização. No procedimento de PPHO com a utilização 

de água, houve contagem de aeróbios mesófilos em 8 amostras, o que representa 

17,77% da amostragem com contagem. Já no PPHO sem a utilização de água, 

houve contagem de aeróbios mesófilos em 6 amostras, o que representa 13,33% de 

positividade.  

Segundo Klaic (2019), a comparação de dois procedimentos diferentes de 

higienização operacional em uma indústria de processamento de carne suína, 

revelou resultados surpreendentes e bastante satisfatórios, demonstrando que a 

limpeza a seco é tão ou mais eficiente do que a realizada com utilização da água. 

Segundo Stefanello et al. (2015) em estudo semelhante realizado em um 

frigorifico de abate de bovinos localizado no estado do Rio Grande Do sul, foi 

utilizado o método de coleta Swab test para as amostras, que foram realizadas após 

a higienização pré-operacional antes do início das atividades e na sequência de 

duas em duas horas após o início do processo de desossa na sala. Essas amostras 

foram coletadas em triplicatas durante cinco dias produtivos em quatro 

equipamentos diferentes que entram em contato direto com os produtos. Após as 
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análises realizadas observou-se que as contagens de bactérias aeróbias mesófilas 

se mantiveram dentro do limite aceitável bem como para enterobactérias, concluindo 

que a aplicação da limpeza a seco durante toda a jornada de trabalho na sala de 

desossa é eficaz sendo portanto contribui para a produção de alimento seguro ao 

consumidor. 

Klaic (2019) ainda cita que a limpeza a seco é o procedimento onde não são 

utilizadas soluções aquosas, suspensões aquosas ou vapor e pode ser considerado 

um processo puramente mecânico que depende do tipo de resíduo a ser fisicamente 

removido por meio de raspadores, escovas etc. Neste tipo de limpeza também 

podem ser utilizados panos descartáveis umedecidos em solvente, geralmente à 

base de álcool. 

Segundo Klaic (2019) o procedimento de higienização a seco pode inibir o 

crescimento microbiano tendo em vista que não utiliza água, sendo está um dos 

fatores mais importantes para o crescimento. Inclusive pode ser considerada como 

um composto químico necessário para o crescimento e como é participante da 

estrutura física de todos os seres vivos e de seus alimentos. Os microrganismos 

necessitam da umidade para se desenvolverem, sendo o crescimento máximo 

quando dispõem de quantidades de água suficiente para seus processos 

metabólicos. 

 

 Diante dos resultados demostrados em estudos realizados, foi desenvolvido o 

estudo para aprovação do processo de higienização a seco no setor de sala de 

cortes do frigorifico em questão. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL 

A pesquisa foi realizada na sala de desossa de suínos da sala de cortes de 

uma empresa localizada no vale do Taquari. Nesse setor específico são 

processados cerca de 4.000 suínos ao dia. 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO 

O processo de limpeza com a utilização de água é realizada da seguinte 

forma: os resíduos grosseiros são removidos das esteiras e equipamentos com o 

auxílio de espátulas e raspadores, após o recolhimento estes são descartados nas 

esteiras de resíduos que os conduz a fábrica de farinha, em seguida é realizado o 

pré enxague com água a uma temperatura de 45 graus, (alguns equipamento 

possuem um sistema de auto lavagem que é acionado) se aplica detergente neutro, 

é feito esfrega manual.  Após o procedimento de higienização é realizado enxague 

para retirada dos agentes químicos e orgânicos, na sequência os equipamentos, 

esteiras e pisos são secos com auxílio de rodo e papel perflex, após esse 

procedimento de secagem é realizado a sanitização com ácido peracético ou 

biguanida à uma concentração de 0,5%. 

O procedimento de higienização a seco é realizado removendo-se os 

resíduos grosseiros das esteiras e equipamentos com o auxílio de espátulas e 

raspadores, após o recolhimento são descartados nas esteiras de resíduos que os 

conduz a fábrica de farinha. Serras e lâminas dos equipamento serão removidos e 

encaminhados para sala de higienização onde é feito a limpeza e sanitização e 

posteriormente são recolocados nos equipamento. Nas esteiras, bancadas e 

equipamentos os resíduos menores e sangue serão removidos com o auxílio de 

papel perflex umedecido com álcool 70º, após esse procedimento é realizado a 

sanitização com ácido peracético ou biguanida à uma concentração de 0,5%.  
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4.3 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

Para a obtenção dos dados, foram feitas coletas únicas dentro de um espaço 

de 30 cm2 na estrutura da superfície que será analisada de sete equipamentos que 

entram em contato direto com os produtos, para contagem total de bactérias 

mesófilas e para enterobactérias, no mês de agosto de 2021. As coletas foram 

realizadas através lenços (kit composto com um lenço umedecido com solução 

salina estéril e um saco plástico estéril de amostragem) em dois momentos: um após 

a limpeza a seco no horário de almoço do 1º turno e após a limpeza a seco no 

intervalo de janta do 2º turno. Esse procedimento foi realizado nos dois processos de 

higienização (a seco e com água) em semanas diferentes durante 5 dias. 

 Os equipamentos contemplados na coleta foram: 

 Esteira de transporte intralox, principal do mezanino antes do primeiro disco 

de corte; 

 Saída do chute (calha onde desce o produto) da paleta; 

 Mesa da barriga – a coleta será na esteira de transporte intralox; 

 Mesa do pernil – a coleta será na esteira de transporte intralox; 

 Mesa de embalar filezinho/lombo – a coleta será na esteira branca de fita; 

 Esteira de embalar pernil/paleta que leva o produto à Ulma (máquina que 

embala os produtos);  

 Descoureadeira (equipamento que realiza a retirada da pele) do pernil no 

mezanino. 

Os parâmetros avaliados foram contagem total de mesófilos e 

enterobactérias. Para mesófilos será considerado o máximo de 10 UFC/cm2 limite 

aceitável para validação de procedimentos de higienização pré-operacional, tendo 

em vista que não há limites definidos para contagem total de mesófilos nos 

equipamentos durante o processamento de carnes. Segundo (SOARES et al., 2016). 

Carnes cuja contagem de mesófilos supera 107 UFC/g apresentam-se alteradas 

normalmente com atributos sensoriais comprometidos O ICMSF - International 

Commissionon Microbiological Specifications Foods (1986) também preconiza 107 

UFC/g como para mesófilos em carnes. 
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 Para enterobactérias será delimitado como parâmetro < 2,0 log/cm2, com 

base na Circular 130/MAPA (Brasil, 2007) que analisa a superfície de carcaças, já 

que não há limites definidos para Enterobactérias nos equipamentos durante o 

processamento de carnes.  

As análises foram processadas pelo Laboratório Industrial de Marau conforme 

metodologia estabelecida na AOAC (2016), localizado em Marau – RS. Todos os 

procedimentos como cultura e análise das amostras foi realizado no laboratório da 

empresa, sem a participação do aluno que foi responsável pela coleta das mesmas. 

Após os dados dos resultados obtidos terem sido organizados, estes foram 

avaliados estatisticamente pelo teste de variância (ANOVA) de uma via e teste de 

comparação de médias (Tukey), submetidos a avaliação da normalidade e 

homogeneidade da variância, utilizando-se nível de significância de 5%.  

Já a análise da diferença no consumo de água dos dois procedimentos foi 

feita verificando os números registrados no hidrômetro do setor, onde a higienização 

foi realizada de maneira diferente, no procedimento convencional com a utilização 

de água e no procedimento proposto a seco, os números foram analisados pelo 

período de cinco dias em cada procedimentos sendo considerado a média de 

consumo.    

 Quanto a análise da otimização do tempo de higienização ocorreu o 

monitoramento dos dois procedimento pelo período de 5 dias cada, cronometrando o 

tempo necessário para realização do procedimento de PPHO em ambos os modelos 

de higienização.    
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5 RESULTADOS  

Em relação ao consumo de água foi realizado uma comparação entre os dois 

procedimentos onde foi analisado o registro dos hidrômetros existentes no setor em 

especifico, durante cinco dias. Foi realizando uma média de consumo onde 

constatou-se que no procedimento de higienização com o uso de água temos um 

gasto de 10.000 litros, já no procedimento a seco é utilizado cerca de 2.000 litros ao 

dia, gerando uma redução de, 8.000 ao dia e cerca 190.000 litros ao mês.  

De acordo com Klaic (2019) hoje as empresas buscam alternativas para 

otimizar esses processos de higienização sem que ocorra perdas na eficiência, que 

possam colocar em risco a saúde dos consumidores, segundo o autor uma 

alternativa é a higienização a seco do processo operacional que pode manter as 

condições higiênico sanitárias dentro dos padrões e além disso reduzir utilização de 

água e tempo de higienização otimizando o processo tendo em vista que o período 

disponível para higienização operacional é reduzido 

O tempo de higienização foi analisado em ambos os procedimento onde foi 

realizando a cronometragem do tempo necessário para execução do procedimento, 

tendo o início na liberação do setor para a equipe de higienização e termino na 

liberação do setor para retorno da desossa, onde constatamos que no procedimento 

em que era utilizado água era necessário 70 minutos em média para entrega do 

setor, já na higienização a seco identificamos um tempo de 55 minutos em média 

para entrega do setor.   

Já em relação a contaminação a empresa havia realizado no ano de 2019 um 

estudo a fim de validar a limpeza operacional a seco. O estudo apresentou bons 

resultados, no entanto, não foi aprovado pelo SIF naquela ocasião. Em janeiro de 

2021 a empresa solicitou ao SIF a oportunidade da realização de mais uma etapa do 

estudo, a fim de ratificar os dados obtidos anteriormente e confirmar a tese 

apresentada de que o procedimento tem nível de segurança satisfatório. 

Stefanello et al. (2015) em estudo semelhante realizado em um frigorifico de 

abate de bovinos localizado no estado do Rio Grande Do sul, onde foi utilizado o 

método de coleta Swab test para as amostras, que foram realizadas após a 

higienização pré-operacional antes do início das atividades e na sequência de duas 

em duas horas após o início do processo de desossa na sala. Após as análises 

realizadas observou-se que as contagens de bactérias aeróbias mesófilas se 
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mantiveram dentro do limite aceitável bem como para enterobactérias, concluindo 

que a aplicação da limpeza a seco durante toda a jornada de trabalho na sala de 

desossa é eficaz e desta forma para a produção de alimento seguro ao consumidor. 

Ainda de acordo com Klaic (2019), a comparação de dois procedimentos 

diferentes de higienização operacional em uma indústria de processamento de carne 

suína, revelou resultados surpreendentes e bastante satisfatórios, demonstrando 

que a limpeza a seco é tão ou mais eficiente do que a realizada com utilização da 

água. 

Levando em consideração o estudo anterior realizado pela própria empresa e 

estudos semelhantes acima citados, foi realizado uma nova etapa de estudos neste 

ano de 2021 onde os resultados das análises foram satisfatórios pois não 

demonstraram descontrole no processo. Como se trata de um procedimento 

operacional e não há na legislação parâmetro definido para limpeza operacional, 

somente para pré-operacional, que é de no máximo 10 UFC/cm2. Quando observado 

o parâmetro de limpeza pré-operacional que é mais rígido, tivemos desvios pontuais 

em cinco pontos na análise de mesófilos, mas que estatisticamente não foram 

significativos e não representam risco à segurança do processo.  

Se observarmos a legislação de monitoramento de carcaças no abate 

com vistas à qualidade do processo, como a Circular 130/2007 e a IN 60/2018 do 

MAPA, os resultados obtidos no teste de limpeza a seco ficaram bem abaixo dos 

parâmetros, não representando fonte de contaminação para os cortes. Para 

enterobactérias, todos os resultados obtidos também ficaram dentro do limite 

aceitável, baseado na Circular 130/2007, ou seja <200 UFC/cm². 

Percebe-se com isso, que não houve diferença (p>0,05) significativa dos 

resultados encontrados ao longo da semana, nos sete equipamentos, nos diferentes 

horários, conforme as tabelas 1 e 3. 
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Tabela 1 - Média das análises de mesófilos, referentes ao teste de tukey com nível 

de significância de 95%. 

Médias das Análises (mesófilos) 

Data Tipo 
Esteira 

Mezanino 
Descoureadeira 

do pernil 
Mesa do 

pernil 

Saída do 
chute da 
paleta 

Mesa da 
barriga 

Esteira 
embalar 

filé 

Esteira 
Ulma 
pernil 

16/ago Mesófilos 0 0 4 0 17 9 0 

17/ago  Mesófilos 0 0 0 0 4,13 0,25 0 

18/ago Mesófilos 0 0,5 0 0 0,635 8,565 0 

19/ago Mesófilos 0 6,5 0 0 0,715 3,68 0 

20/ago Mesófilos 1,5 0 1 0 0 0 1,765 

Fonte: Autor (2021). 

 

Tabela 2- Análise ANOVA das análises de mesófilos na higienização a seco. 

ANOVA 
      Fonte da 

variação SQ Gl MQ F valor-P F crítico 

Entre 
grupos 109,0821986 6 18,18036643 1,540473239 0,201695728 2,445259395 

Dentro dos 
grupos 330,45057 28 11,80180607 

   

       

Total 439,5327686 34         

Fonte: Autor (2021). 

 

A Tabela 2 demonstra a análise estatística seguindo o método ANOVA para 

as análises coletadas após a higienização a seco das médias da Tabela 1. 

Conforme pode ser observado, como o valor F foi menor que o F crítico, podemos 

concluir que as amostras coletadas não possuem diferenciação entre si e possuem 

tendência de seguir esse padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3- média das análises de enterobactérias, referentes ao teste de tukey com 

nível de significância de 95%. 
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Médias das Análises (enterobactérias) 

Data Tipo 
Esteira 

Mezanino 
Descoureadeira 

do pernil 
Mesa do 

pernil 

Saída do 
chute da 
paleta 

Mesa da 
barriga 

Esteira 
embalar 

filé 

Esteira 
Ulma 
pernil 

16/ago 
Enterobactérias 0 0 0,5 0 3,5 0 0 

17/ago  
Enterobactérias 0 1 0 0 0,65 0 0 

18/ago 
Enterobactérias 0 0 0 0 0 0 0 

19/ago 
Enterobactérias 0 0,5 0 0 0 0 0 

20/ago 
Enterobactérias 0 0 0 0 0 0,5 0 

Fonte: Autor (2021). 

  

 

Tabela 4- Análise ANOVA das análises de enterobactérias na higienização a seco. 

ANOVA 
      Fonte da 

variação SQ Gl MQ F Valor-P F crítico 

Entre 
grupos 2,731 6 0,455166667 1,222158292 0,324657144 2,445259395 

Dentro 
dos 
grupos 10,428 28 0,372428571 

   Total 13,159 34         

Fonte: Autor (2021). 

 
 
 Conforme a tabela 4, o resultado estatístico pelo método ANOVA apresentou 

F menor que o F crítico. Desse modo, também podemos concluir que as amostras 

coletadas após o processo de higienização a seco não apresentam diferenciação 

entre elas seguindo um padrão confiável de resultados para enterobactérias.  

 Nos Gráficos 1 e 2 abaixo apresenta-se as médias das amostras coletadas 

por dia levando em consideração cada ponto de coleta em relação ao limite de 

contagem de Mesófilos e Enterobactérias superior. Como pode-se observar, a média 

dos valores não apresentou uma diferenciação significativa para ambos as famílias 

de bactérias avaliadas, além de que, somente um ponto durante todas as coletas, 

apresentou resultado acima do limite máximo para mesófilos, os demais resultados 

encontrados se posicionaram abaixo do limite considerado para ambos os testes. 

 

Figura 1 - Média das análises de mesófilos em cada equipamento durante o 

experimento. 
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Figura 2 - Média das análises de Enterobactérias em cada equipamento durante o 

experimento. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De acordo com os resultados, observa-se que não houve crescimento 

bacteriano significativo ou descontrole nos níveis de contaminação das 

superfícies para as análises realizadas ao longo do dia de produção e durante 

toda a semana em que foram realizados os testes.  Resultados parecidos com 

estes, foram demonstrados pela empresa em 2019, quando foi solicitado pela 

primeira vez o estudo. Como há linearidade nos resultados conforme já foi 

discutido e demonstrado, a empresa entende que pode ser solicitada a 

atualização do procedimento de higiene operacional da sala de cortes para que 

seja feita a limpeza do setor à seco, com posterior sanitização, sem prejuízo ao 

produto. 

Quanto a proposta de redução do consumo de água através de análise 

dos registros dos hidrômetros instalados no setor constatou-se uma redução de 

10.000 litros dia para 2.000 litros dia com a mudança do procedimento de 

higienização.  

Já em relação ao tempo de higienização foi constatado uma redução 

de 15 minutos durante o procedimento convencional era necessário 70 minutos 

em média para a higienização, sanitização e liberação do setor, já com a 

alteração do procedimento durante a higienização a seco este tempo foi reduzido 

para 55 minutos.  
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